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Rahels dröm 

Ulrika Björk 

Om sådant fick jag höra utav gossen här, 
hur teckentomma blotet ingen spådom gav – 

Sofokles, Antigone1 

Dagens och nattens dubbelhet, den välgörande indelningen av livet i det 
särskilda och det allmänna, blir till tvetydighet när natten förvandlas till 
en särskild natt, när drömmen med sitt entoniga upprepande insisterar 
på särskilda innehåll, förmörkar dagen med övertydliga skuggbilder, 
plågar dess förehavanden, och utan minnets klarhet om och om igen 
återvänder till det förflutna. 

Hannah Arendt, Rahel Varnhagen2 

Hon befinner sig i ett upplyst palats med många rum, omgivet av lindar och 
kastanjer. Längst bort i raden av rum ser hon ett sällskap som hon vet att 
hon tillhör men inte förmår gå fram till. Något i rummens atmosfär eller 
belysning hindrar henne. Varje gång hon återfinner sig själv i drömland-
skapet får hon sällskap av ett litet djur som hon inte kan namnge. Det ser ut 
som ett får, fast smalare, kanske en get. Det har en päls vit som nysnö och 

1 Sofokles, Antigone, övers. Björn Collinder i De grekiska tragedierna (Stockholm: 
Vertigo förlag, 2005), 135. I Jan Stolpes nyöversättning lyder samma passage: ”Det jag 
berättar hörde jag av pojken här / som sa att spådomen gick fullständigt om styr.” 
Sofokles, Antigone, övers. Jan Stolpe (Lund: Ellerströms, 2013), 59.  
2 Hannah Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, övers. Richard och Clara 
Winston, utg. Liliane Weissberg (Baltimore & London: John Hopkins University, 1997), 
186.
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en människoblick. Djuret älskar henne gränslöst och försöker försiktigt leda 
henne bort från sällskapet, som om det hade ett skäl. Sista gången drömmen 
återkommer är djuret inte där. Men så får hon syn på det. Det ligger och 
sover under ett träd utanför palatset. När hon sträcker sig fram för att väcka 
djuret faller det ihop. Platt på marken ligger bara ett tomt skinn. 

Drömmen är den berlinska salongsvärdinnan Rahel Varnhagens, åter-
given av Hannah Arendt i den biografi hon färdigställer 1933. Arendt befin-
ner sig då själv i Berlin. Under en tid då en nazist utses till rikskansler, riks-
dagshuset sätts i brand och Weimarrepublikens artiklar om medborgarnas 
fri- och rättigheter upphävs tillbringar hon dagarna på Preussens stads-
bibliotek. Hon ägnar sig åt Rahels efterlämnade dagböcker och brev.3 Efter 
att ha avlagt doktorsexamen på en existensfilosofisk avhandling om kärleks-
begreppet hos Augustinus är ambitionen att genomföra en brett upplagd 
studie om den tyska romantiken. Genom en ungdomsvän från Königsberg, 
Anne Mendelssohn, upptäcker hon Rahel. Arendt fångas av hennes öde och 
påbörjar istället en biografi. När den slutligen utkommer på tyska, först 
1959, bär den titeln Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen 
Jüdin aus der Romantik.4 Kronologiskt skildrar den Rahels förälskelser och 
besvikelser, bildningskulturen, salongslivet, resorna och äktenskapet. 
Tematiskt vittnar den om ett inre liv, till och med ett drömliv, som slits 
mellan det efterbildade och det egna, assimilation och skillnad, upplysning 
och historia. 

Vad är det som fångar Arendt? Varför vänder sig en ung filosof på tret-
tiotalet till en romantiker vars huvudsakliga verksamhet något tillspetsat 
kan beskrivas som introspektion? Fanns det inte mer angelägna ”otids-
enliga” ämnen? För att söka svaret måste vi förflytta oss till det upplysta 
Berlin. 

I drygt femton år från 1790 höll Rahel Varnhagen, född Levin, soaréer i 
en vindsvåning på Jägerstrasse. Huset är idag försett med en minnestavla 
och ett citat ur hennes skrifter: ”Det som är vårt eget är bara det som ingen 
annan kan efterbilda. Till detta hör också vårt eget vara.” (Unser Eigentum is 
nur das, was uns keiner nachmachen kann. Dazu gehört auch unser Sein.) I 
jämförelse med tidens italienska och franska salonger, som uppstod redan 
 
3 Liksom förebilden Jean-Jaques Rousseau undertecknade Rahel sina bekännelser med 
förnamn eller ibland lekfullt med ”J-J Rahel”. Jag kommer därför också här att använda 
hennes förnamn. 
4 Verket utkom först i engelsk översättning 1957, med två kapitel som inte fanns med i 
manuskriptet från 1933. Se Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, 5, 283. 
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på sextonhundratalet, blev Berlinsalongernas liv kort. Det varade från 
Franska revolutionen till krigsutbrottet 1806. Medan de franska salongerna 
utvecklades i skuggan av Ludvig XIV:s hovetikett föddes de tyska ur det 
”bildade Berlin”. I de tidiga pluralistiska berlinska salongerna – som under 
artonhundratalet kom att ersättas av nationalistiska, upplysningsfientliga 
och ofta antisemitiska sällskap – samlades ett blandat sällskap som avvek 
från den borgerliga medelklassen: ”upplysta” aristokrater, skådespelare, 
poeter och musiker.5 Inte minst hade kvinnorna en framträdande roll. Som 
värdinnor både förmedlade och ledde de salongens konversationer. Till 
Jägerstrasse kom också Europas tongivande intellektuella. Wilhelm och 
Alexander von Humboldt, Friedrich Schlegel, Friedrich Schiller och 
Friedrich Schleiermacher gästade alla våningen på Jägerstrasse. Rahels 
salong bestod således av en kulturell elit. Men kriterierna för att tillhöra 
salongen inom denna elit var inte sociala. Politiskt var Rahels salong 
avsiktligt inrättad i marginalen av det respektabla samhället och delade 
varken dess konventioner eller fördomar. I romantisk anda måste salongens 
gäster äga en känslighet och öppenhet inför det egna ödets tillblivelse. Med 
den svenska författaren och Varnhagenbeundraren Ellen Keys ord måste de 
ha ”en lyssnande själ”.6 

Är det denna inre sensibilitet som lockar Arendt? Som Marcia Sà 
Cavalcante Schuback har framhållit växte det tyska bildningstänkandet fram 
i ett splittrat samhälle som betraktade sig som obildat och som måste åstad-
komma en ”djup inre förvandling” genom att fostra den enskilda män-
niskans mänsklighet: ”Bildningstänkandet söker sig till självbildningen, i 
bemärkelsen att bilda ett storartat mänskligt själv som kan koncentrera, 
som i en kärna, det bästa i människan.”7 Rahel och hennes salong för-
kroppsligar detta ideal, som på en gång återtar och omvandlar det grekiska 
begreppet paideia.8 Gotthold Lessings oberoende ”själv-tänkande” (das 
Selbstdenken) blir för henne ett sätt att leva. Som ett tänkande i rörelse vill 
själv-tänkandet inte förmedla resultat eller sanningar, skriver Arendt i en 
essä tillägnad Lessing. Dess avsikt är att ”stimulera andra till oberoende 

5 Jfr Hannah Arendt, Totalitarismens ursprung, övers. Jim Jakobsson (Stockholm: Thales, 
2016),127.  
6 Key, Ellen, Rahel Varnhagen (Stockholm: Bonnier, 1908). 
7 Marcia Sà Cavalcante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta, 2006), 18. 
8 Jfr Marcia Sà Cavalcante Schuback & Hans Ruin, Bildning och filosofi – en brevväxling 
(Högskoleverket, Rapport 2006:27 R), 9. 
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tänkande” och därigenom skapa ett samtal mellan tänkare.9 Om samtalets 
väsen är att ”ge plats för det gemensamma i det ensamma och det ensamma 
i det gemensamma”, som Schuback uttrycker det, rör sig själv-tänkandet 
också mellan det egna och det främmande, i det enskilda såväl som i det 
gemensamt mänskliga.10 

I biografin om Rahel har Arendt ännu inte väckt frågan om innebörden 
av det gemensamt mänskliga.11 Hon upptas istället av den historiskt 
angelägna frågan om vad vi idag skulle kalla mänskliga rättigheter.12 Hennes 
text bekänner sig därför inte enbart till det romantiska bildningsideal 
kretsen kring Rahel delade, då den gestaltar det allmänna genom det 
enskilda och unika. Den synliggör också hur upplysningen är politiskt 
sammanlänkad med frågan om judisk emancipation och assimilation. 

Bland de löften upplysningen bar på intog löftet om lika medborgerliga 
rättigheter en särställning. År 1782 hade Moses Mendelssohn förespråkat 
politisk emancipation för den tyska judenheten som helhet.13 Redan en 
generation senare hade detta löfte förvandlats till en fråga om individuell 
assimilation. Införandet av begränsade rättigheter för den tysk-judiska 
befolkningen 1807 medförde inte den tolerans Mendelssohn (och även 
Lessing) stred för. Nu blev inträdet i den dominerande kristna kulturen 
istället ett problem för den enskilde. I biografin skildrar Arendt Rahels 
 
9 Arendt, ”On Humanity in Dark Times: Thoughts about Lessing” i Men in Dark Times 
(New York: Harcourt Brace & Company, 1968), 10. 
10 Schuback & Ruin, Bildning och filosofi, 10. 
11 Det skulle dröja till Människans villkor innan den tog form i termer av ett 
återvinnande av polis och det medborgerliga liv som kännetecknade antikens grekiska 
och romerska stadstater. 
12 Det är förmodligen ingen tillfällighet att Arendt väljer att låta översätta och publicera 
biografin om Rahel efter Totalitarismens ursprung. Den förra kan i själva verket ses som 
föregripande den paradox rörande mänskliga rättigheter som Arendt identifierar i det 
senare verket. Sedan Franska revolutionen hade de europeiska nationernas samfund 
byggt på idealet om allas likhet inför lagen och idén om mänskliga rättigheter. I Totali-
tarismens ursprung visar hon att för att omfattas av den grundläggande ”rätten att ha 
rättigheter” (en av hennes mest berömda fraser) var det nödvändigt att vara medborgare 
i en nationalstat. Mänskliga rättigheter förutsatte med andra ord medborgerliga 
rättigheter. De hem- och statslösa – de som förlorat eller aldrig haft en plats i en stat 
grundad på ”en homogen befolkning med rötter i landets jord” – visade att den ”nakna 
människan”, det att enbart vara människa, är en abstraktion. Totalitarismens ursprung, 
387–400. 
13 I förordet till Rettung der Juden, den tyska översättningen av Manasseh ben Israels 
Vindiciae Judaeum från 1656, förespråkade Mendelssohn medborgerliga rättigheter och 
jämlikhet för judarna. 
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försök att skapa en plats åt sig själv i en värld som är henne främmande, och 
där den omgivande tyska kulturen också gör henne främmande. 

Rahel kom inte från ett i världslig mening bildat hem. Hon fick en 
ortodox uppfostran och i breven till familjen använder hon det hebreiska 
alfabetet. Hennes förmedlare mellan det egna och det främmande blir 
Goethe, som hon tidigt uppmärksammade och även träffade vid ett par till-
fällen. ”[H]an lagade åt mig det jag slog i bitar, olyckan och lyckan, och som 
jag uppenbarligen inte kunde hålla samman”, skriver Rahel.14 Genom att 
efterbilda Goethes språk kunde hon ”översätta” sig själv och bli begriplig, 
men också genom denna självbildning bli en annan. När salongen skingras 
hamnar hon i en inre landsflykt. Hon måste skaffa sig en annan existens-
form – en skyddsort som ändå bevarar något av den hon blivit. 1811 gifter 
sig Rahel med författaren Karl August Varnhagen von Ense, som efter 
hennes död ger ut ett urval av brev- och dagboksmaterialet. Äktenskapet 
gör det möjligt för henne att tillsammans med maken återupprätta salongen 
och något av sitt tidigare liv, men tvingar henne också att konvertera till 
kristendomen.  

Rahels öde befinner sig i början av den emancipationshistoria som 
definitivt upphör fyra generationer senare, och som Arendt själv tillhör. I 
den tysktalande delen av Europa markerar Mendelssohns översättning av 
Pentateuken 1780–1783 en framåtblickande inledning till perioden.15 
Martin Bubers och Franz Rosenzweigs nyöversättning av den hebreiska 
bibeln till tyska, påbörjad 1925 och avsedd att medvetandegöra den judiska 
ungdomen om sitt religiösa arv och sin kultur, framstår i efterhand som ett 
varsel om dess katastrofala slut.16 Arendts fascination för Rahels brev- och 
dagboksmaterial handlar, som Seyla Benhabib har föreslagit, åtminstone till 
en del om igenkännande spegling i en tid av social isolering.17 I Rahel Levin 
finner Hannah Arendt en vän och besläktad själ. Alldeles säkert förstärker 
materialet också hennes ”politiska sensibilitet”. Om det vittnar det under-
jordiska insamlingsarbete Arendt ägnar sig åt vid samma tid. Genom Kurt 
Blumenfeld, ledare för den sionistiska organisationen i Berlin, tar hon på sig 
uppdraget att våren 1933 insamla ”skräckpropaganda” på stadsbiblioteket – 
antisemitiska hatbrott som varken nådde nationella eller internationella 

14 Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, 169. 
15 Mendelssohn översatte till tyska men använde hebreisk skrift. 
16 Buber fullbordade ensam översättningen först 1961.  
17 Seyla Benhabib, ”The Pariah and her Shadow: Hannah Arendt’s Biography of Rahel 
Varnhagen”, Political Theory, vol. 23, nr 1 (1995), 5–24. 
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medier och som skulle presenteras vid kongressen i Prag samma sommar.18 
I förtäckt form är detta motstånd närvarande även i biografin. 

Liksom en dröm söker sig tillbaka till det oavslutade, det som sömnen 
inte skänker någon ro, söker sig biografin tillbaka till ett förflutet som bara 
skenbart låtit sig assimileras. Den återupprättar skillnader och ägnar sig i 
det avseendet åt vad som kunde kallas en ”textuell dissimilation”. Texten 
synliggör Rahels judiska vänkrets – den som maken Karl August i sin 
utgåva från 1833 maskerar genom att förvandla brev till dagboksanteck-
ningar, använda förkortningar och äktenskapligt tagna namn. I biografin 
återvänder författarvännerna D. von Schlegel och B. von Arnim som 
Dorothea Mendelssohn och Bettina Brentano. Mitt i texten placerar Arendt 
också ett kapitel som återger några drömmar Rahel nedtecknade och som 
Karl August V. von E. omsorgsfullt censurerade. 

Drömkapitlet, som hos Arendt fått titeln ”Dag och natt”, är ett egendom-
ligt kapitel. Det saknar den kringliggande berättelsens kronologi och tids-
angivelser. Om vi lånar en bild från Hölderlins översättning av Sofokles 
Antigone, som han färdigställde bara ett par år innan Rahels första salong 
upphörde, bildar kapitlet en sorts cesur eller ”taktvila”.19 Denna paus i 
framställningen, som riktar uppmärksamheten mot själva framställningen 
snarare än dess innehåll, förstärks av att Arendt värjer sig från att tolka de 
drömmar hon återger. Liksom offerfåglarna i Teiresias tal är ”tecken-
tomma” i den scen Hölderlin utpekar som tragedins cesur – och som enligt 
honom avslöjar en tomhet som originaltexten inte kan översätta men som 
översättningen kan förklara som just tom eller teckenlös – är drömmarna 
”tydningslösa”. Deras innehåll är så tydligt i Rahels ursprungstext att det 
inte belyser mer än det vakna livet redan klargör, skriver Arendt, och dröm-
marnas enda ”sanning” består i kraften med vilken de återkommer: ”Med 
sitt entoniga upprepande insisterar de på särskilda innehåll och förmörkar 
våra dagar med övertydliga skuggbilder från det förflutna.”20 Här antyds 

 
18 Uppdraget påskyndar i själva verket hennes egen exil. Hon upptäcks, arresteras men 
släpps redan efter några dagars polisförhör. Kort därpå flyr hon tillsammans med sin 
mor, Martha Arendt, över gränsen till Tjeckien. 
19 Jag följer här Aris Fioretos tolkning av cesurens betydelse i Hölderlins Antigonä. Aris 
Fioretos, Det kritiska ögonblicket (Stockholm: Norstedts, 1991), 44. 
20 Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, 186. 
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vagt de två motstridiga huvudströmningar som vi enligt Sigmund Freud 
alltid kommer att finna i bedömningen av drömlivet.21 

Enligt den ena strömningen är drömmarna sanningsenliga och värde-
fulla. De är ingivelser från gudarna som sänts för att varna eller förutsäga 
den drömmandes framtid. Enligt den andra härrör drömmarna snarare från 
den sovandes egna själsliga aktivitet. Om de inte indikerar förändringar i 
kroppen, och därigenom gör en viss nytta, uppfattas de som fåfänga, för-
rädiska och värdelösa. De båda strömningarna skiljer sig också åt i fråga om 
tidslighet, enligt en hänvisning Freud gör till tidig grekisk drömtydning.22 
Här delas drömmarna in i två klasser, varav den ena ansågs påverkad av 
nutiden eller det förflutna, och omfatta dels insomnia, där den givna 
föreställningen eller dess motsats återges direkt, dels fantasmata, som på ett 
fantastiskt sätt förstorar den givna föreställningen. Den andra klassen 
drömmar ansågs istället ha en avgörande betydelse för framtiden. Hit hörde 
profetian (khrematismos, oraculum), som tas emot i drömmen, förut-
sägelsen av en förestående händelse (orama, visio) och slutligen den 
symboliska drömmen (oneiros, somnium), som förblir stum om den inte 
tolkas. Freuds eget i viss mån banbrytande bidrag till drömtydningens konst 
kan sägas kombinera de två strömningarna. ”Drömmarna avslöjar våra 
hemligaste drömmar”, heter det i inledningen till den svenska nyutgåvan av 
Freuds text.23 Genom att vidare vara önskeuppfyllande riktar drömmarna 
sig på samma gång mot framtiden och meddelar sanningar om oss själva. 
Däremot förvanskar de enligt Freud material både från nutiden och det för-
flutna. Hos honom kollapsar den antika indelningen därmed eftersom 
drömmarna är på en gång insomnia och fantasmata, somnia och visio, till 
och med en sorts sekulära orakelspråk. 

Låt oss dröja vid en av de drömmar Arendt återger i sin biografi, och som 
jag i min tur har översatt och i förkortad form låtit inleda min egen text. Även 
om vi lägger den psykoanalytiska metoden åt sidan (Arendt var aldrig särskilt 
överväldigad av den) kan vi fråga oss om drömmens innehåll verkligen är så 
uppenbart som hon hävdar. Historiskt-biografiskt handlar det upplysta 
palatset och drömjagets oförmåga att delta kanske om de berlinska salong-
ernas förändrade villkor efter krigsnederlaget 1806, och den våg av preussisk 

21 Sigmund Freud, Drömtydning. Samlade skrifter II (Stockholm: Natur och Kultur, 
2002), 42. 
22 Freud, Drömtydning, 43. Freuds källa är Gruppe, som i sin tur hänvisar till Makrobius 
och Artemidoros.  
23 Andràs Pöstényi, ”Inledning” till Drömtydning, 9. 
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nationalism och antisemitism som följde. Enligt den, skriver Arendt, ansågs 
”fransmän, judar och kälkborgare” i allmänhet representera upplysningen.24 
De patriotiska sällskap som ersatte salongerna skyllde judarnas ökade med-
borgerliga rättigheter på fiendelandet Frankrike, även om judarna i verk-
ligheten inte for bättre där. För Rahel personligen innebar det nya politiska 
klimatet att hon isolerades från sin tidigare vänkrets och den värld som varit 
deras gemensamma. Men hur ska vi förstå det lilla fåret, som älskar och 
skyddar henne, somnar och slutligen dör? Är det den judisk-kristna tradi-
tionens offerlamm? Fåret verkar dessutom ha en själ. Är det bara kroppen 
som dör? Är fåret en kristusgestalt? Om vi ändå hörsammar Freud kan vi inte 
veta utan att vända oss till den drömmande själv. 

I den tolkning Rahel fogar till drömmen förbinder hon den omedelbart 
och bestämt med två förälskelser som slutade olyckligt. I båda fallen 
försökte Rahel presentera sina älskare för vännerna i salongen och i båda 
fallen var mottagandet kyligt. Vännerna betraktade de båda männen som 
”djur”, och det var något överraskande också som sådana de var betydelse-
fulla för henne; de var båda begåvade med mänskliga röster men repre-
senterade det naturligt oförställda i motsats till samhället och det socialt 
förställda. Drömmen plågade henne därför inte genom sin symbolik – i 
hennes ögon var dess landskap i grunden osymboliskt – utan genom att den 
tillintetgjorde djurets symboliska karaktär och ersatte symbolismen med en 
spöklik realism.25 Denna realism, skriver Arendt i en reflektion kring Rahels 
isolering efter att salongen upphört, och kraften med vilken den upprepades 
natt efter natt, blev outhärdlig därför att drömmens klarhet överträffade 
dagens. Natten, som i vanliga fall bjuder sitt skydd från dagens ”olidliga 
ljus”, förmådde varken skänka ”det oföränderliga mörkrets neutrala tröst” 
eller friden hos ”det som hänvisats till det förflutna”.26 Vi kan påminna oss 
om cesuren som bild och det tragiska ögonblick Antigone enligt Hölderlin 
framställer: ett teckenlöst ögonblick som i hans översättning (till skillnad 
från i Sofokles text) förklaras som tomt. Arendts text framställer ett dröm-
ögonblick där dag och natt möts, vakenhet och sömn, historia och glömska, 
i tydningslös klarhet. 

 
24 Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, 178. 
25 Ibid., 189. 
26 Ibid., 188. 




