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Abstract 

This paper argues that the notion of death is omnipresent and essential for Emmanuel Levinas 

through all periods of his thought, although not always explicitly thematized. It tries to show 

this through a close reading of, firstly, his early period as an explicit polemic against Martin 

Heidegger’s analysis of death in Being and Time; secondly, his middle period, as an implicit 

polemic against Alexandre Kojèves influential readings of Hegel; and thirdly, his late period, 

in the light of psychoanalytical theories about trauma, loss, mourning and survival. This paper 

further argues that this notion of death, explicitly or implicitly present through all periods of 

Levinas’s thought, can be characterized as a traumatic survival experience in which a refusal 

to mourn holds sway. Finally, the paper sketches some consequences that this survival 

experience of death might have for contemporary post-Levinasian philosophy, to be examined 

in future research. 
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Förord 
 

Men hela Levinas tänkande, från början till slut, var en meditation över döden... 

(Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas
1
) 

 

Vid en första anblick kan det kanske tyckas att döden är ett ganska perifert tema i Emmanuel 

Levinas filosofi. Efter 40-talets formuleringar om ”dödens omöjlighet” som ett exempel på 

det som Levinas benämner Il y a kan det verka som att döden som tema fasas ut för att ge 

plats åt etiken under 50- och 60-talet, för att sedan återkomma mot slutet av Levinas liv i och 

med föreläsningsserien La mort et le temps under läsåret 1975-76 och ett antal korta texter 

framförallt i samlingen De Dieu qui vient à l’idée från 1982. Men – och detta är min första 

hypotes – även i sin frånvaro är döden allestädes närvarande i Levinas filosofi. Och detta ska 

jag försöka visa, först genom att sätta Levinas tidiga period i relation till Heideggers analys av 

döden i Vara och tid; sedan genom att läsa Levinas ”mellanperiod”, från Tiden och den andre, 

1948, till och med Totalité et infini, 1961, som en implicit polemik mot Alexandre Kojèves 

tolkning av Hegels filosofi i sitt berömda seminarium från 30-talet; och till slut genom att läsa 

Levinas sena period i ljuset av olika psykoanalytiska teorier om trauma, förlust, sorg och 

överlevnad.  Och genom dessa läsningar ska jag också försöka visa – och detta är min andra 

hypotes – att döden som explicit eller implicit tema hos Levinas inte är perifert utan i högsta 

grad centralt i Levinas filosofi, även för etiken. Dessa båda hypoteser ska jag försöka pröva i 

de tre inledande avsnitten av uppsatsen. 

Men döden är inte bara ett allestädes närvarande och centralt tema i Levinas filosofi utan den 

relation till döden, den erfarenhet av döden som Levinas beskriver, explicit eller implicit – 

och detta är min tredje hypotes – är av en särskild karaktär som tycks gå igen genom hela 

Levinas filosofi, en karaktär som framförallt visar sig med hjälp av den psykoanalytiska 

idétraditionen. Erfarenheten av döden tycks ha karaktären av en traumatisk 

överlevarerfarenhet i vilken en vägran att sörja råder. Det fjärde avsnittet av uppsatsen 

kommer att ägnas åt att försöka pröva denna hypotes.  

Men, om mina hypoteser kan bekräftas, vad har då denna särskilda överlevarerfarenhet av 

döden, som i så fall skulle genomsyra och vara central för Levinas filosofi, oavsett tidsperiod 

– vad har denna överlevarerfarenhet för konsekvens för Levinas filosofi, och i förlängningen 

                                                           
1
 ”Or toute la pensée de Lévinas, du début à la fin, fut une méditation de la mort…” (Jacques Derrida, Adieu à 

Emmanuel Lévinas, Galilée, Paris, 1997, s 206, min översättning) 
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för all den filosofi som influerats av Levinas filosofi? Avslutningsvis, i ett slags postskriptum 

till uppsatsen, försöker jag kasta några hastiga blickar på dessa konsekvenser – konsekvenser, 

som i sig utgör framtida forskningsprojekt, och som kanske hemsöker oss alla som försöker 

tänka vidare utifrån Levinas i högre grad än vad vi tror. 

 

I: Dödens omöjlighet (1940-1947) 
 

Säkerligen skulle jag kunna dö, men då döden flyr min dödskamp kommer jag att dö en död 

absolut främmande från döden, en omöjlig död. (Maurice Blanchot, Thomas l’obscur
2
) 

 

Emmanuel Levinas första egentliga filosofiska verk, De l’existence a l’existant, kom ut 1947. 

Större delen av boken skrevs i krigsfångenskap mellan 1940 och 1945
3
. Idag kan vi följa 

tillkomsten av verket i de anteckningsböcker Levinas skrev under fångenskapen och som 

utgör inledningen av den första volymen av Levinas samlade verk som kom ut 2009
4
. Det 

centrala kapitlet av förstlingsverket består av en beskrivning av begreppet il y a eller det 

finns
5
 – ett kapitel som publicerades i essäform redan året innan, men med några smärre 

skillnader som vi ska återkomma till.  

Med begreppet det finns försöker Levinas fånga existensen utan att någon eller någonting 

existerar. En anonym och opersonlig existens som kommer till uttryck i ett slags anonymt 

brus
6
, ett slags tystnadens mummel

7
 – helt enkelt det faktum att det finns

8
. Men begreppet 

                                                           
2
 ”Assurément je pouvais mourir, mais quelle que fût mon agonie, je mourais, mort absolument étranger à la 

mort, mort impossible.” (Maurice Blanchot, Thomas l’obscur, Première version, 1941, Gallimard, Paris 2005, s 
293, min översättning) 
3
 ”L’ensemble de ces recherches commencées avant la guerre, a été poursuivi et, en majeure partie, rédigé en 

captivité. Le stalag n’est pas évoqué ici comme une garantie de profondeur, ni comme un droit à l’indulgence, 
mais comme une explication de l’absence de toute prise de position à l’égard des œuvres philosophiques 
publiées, avec tant d’éclat, entre 1940 et 1945.” (Emmanuel Levinas, De l’existence à l’existant, andra utökade 
upplagan, Vrin, Paris 2004, s 10) 
4
 Emmanuel Levinas, Œuvres complètes Tome 1, Carnets de captivité et autres inédits, Grasset, Paris 2009. 

5
 ”La notion de l’il y a développée dans ce livre vieux de 30 ans, nous en semble être le morceau de résistance.” 

(Levinas, De l’existence à l’existant, s 10) 
6
 ”… le bruissement anonyme de l’existence…” (Ibid., s 48) 

7
 ”… un murmure du silence…” (Ibid., s 104) 

8
 ”Imaginons le retour au néant de tous les êtres : choses et personnes. Il est impossible de placer ce retour au 

néant en dehors de tout événement. Mais ce néant lui-même ? Quelque chose se passe, fût-ce la nuit et le 
silence du néant. L’indétermination de ce « quelque chose se passe », n’est pas l’indétermination du sujet, ne 
se réfère pas à un substantif. Elle désigne comme le pronom de la troisième personne dans la forme 
impersonnelle du verbe, non point un auteur mal connu de l’action, mais le caractère de cette action elle-
même qui, en quelque matière, n’a pas d’auteur, qui est anonyme. Cette « consumation » impersonnelle, 
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inbegriper också en speciell relation till döden, en sällsam erfarenhet av dödens omöjlighet. 

Och denna sällsamma erfarenhet finner Levinas flera exempel på i litteraturen, hos så skilda 

författare som Racine, Poe, Shakespeare och Maurice Blanchot. 

I Fedra, Jean Racines tragedi från 1677, skildras den grekiska drottningens oblida öde. Dotter 

till kung Minos av Kreta och drottning Pasifaë, sondotter till Zeus och dotterdotter till 

solguden Helios, och gift med kung Teseus av Aten, förälskar sig Fedra i sin styvson 

Hippolytos. Redan när hon gör entré i första akten önskar hon livet ur sig på grund av sina 

otillåtna lustar:  

O du, som upphov gav vår olycksätt! Du klara 

och höga sol, vars barn min mor berömt sig vara, 

du, som kanhända blygs för vilsefaren själ, 

för sista gången, sol, jag bjuder dig farväl! 
9
 

  

Men det ska bli etter värre. När kung Teseus inte återvänder hem och befaras död bekänner 

hon sina känslor för Hippolytos. Men Hippolytos, som i sin tur har känslor för prinsessan 

Aricia, avvisar henne. Och när Teseus kommer hem och visar sig vara oskadd, övertalas 

Fedra av sin förtrogna, Oenone, att istället beskylla Hippolytos för otillbörliga närmanden, 

vilket leder till att Teseus landsförvisar honom och förbannar honom – han ber till havsguden 

Neptun att utkräva hämnd. När Fedra får reda på detta och dessutom blir varse om att 

Hippolytos älskar någon annan, återstår ingen annan utväg än döden. 

Men döden är ingen utväg, som Levinas formulerar det i en notis om Fedra från 1942 i 

anteckningsböckerna från fångenskapen
10

. Fedra hemsöks av sina förfäder – i livet av 

solguden Helios, vars strålar förföljer henne skoningslöst, och i döden av sin fader kung 

Minos, som efter sin död blivit en av domarna i dödsriket. Det finns ingenstans att gömma 

sig
11

. Fedra upptäcker, enligt Levinas, dödens omöjlighet:
12

 

O, att jag leva kan, och se det ljus, som flammar 

                                                                                                                                                                                     
anonyme, mais inextinguible de l’être, celle qui murmure au fond du néant lui-même, nous la fixons par le 
terme d’il y a.” (Ibid., s 93-94) 
9
.Jean Racine, Fedra – tragedi i fem akter, översättning av Karl August Hagberg, i Världslitteraturen 19, Franskt 

drama under klassicismens århundrade, Bonniers, Stockholm 1927, s 84. 
10

 ”La mort n’est pas une issue.” (Levinas, Œuvres complètes Tome 1, Carnets de captivité et autres inédits, s 61) 
11

 ”Le crime de Phèdre rend visible le fait qu’elle ne peut « se cacher ». Elle a assumé l’existence d’une manière 
ineffaçable. Et la mort ne lui est pas issue. Le tragique est là. Il est plus fort que la mort.” (Ibid., s 63)  
12

 ”Phèdre découvre l’impossibilité de la mort, l’éternelle responsabilité de son être dans un univers plein où, 
engagement irrésiliable, son existence n’a plus rien de privé.” (Levinas, De l’existence à l’existant, s 102) 
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från den höga sol, ur vilkens sköt jag stammar! 

Mitt ursprung är den gud, som gudars fader är; 

jord, himmel, allt är fyllt av mina anors här! 

Var skall jag dölja mig? Flyr jag till dödens länder 

min fader möter jag. Och i hans stränga händer 

har ödet urnan ställt. Åt Minos är beskärd 

all domsrätt över oss i bleka skuggors värld.
13

 

 

I Edgar Allan Poes skräckromantiska noveller och dikter finner Levinas ytterligare litterära 

exempel på erfarenheten av dödens omöjlighet och begreppet det finns. Även om Levinas 

stryker under vanskligheten i ”att i ett konstverk söka den stränga likvärdigheten med ett 

filosofiskt begrepp och en tolkning av enskildheter tillämpbara på alla uttryck av ett begrepp”, 

så finner han hos Poe en ”akut känsla” av begreppet det finns i ”fasan för att bli levande 

begravd” – en känsla av ”att döden inte är död nog”
14

. 

Levinas exemplifierar med en tidig och ganska obskyr novell av Poe, Loss of Breath, från 

1835, med ett citat som dessutom utelämnades i den definitiva versionen av novellen: 

“This then” — I mentally ejaculated — “this darkness which is 

palpable, and oppresses with a sense of suffocation — this — this — 

is indeed death. This is death — this is death the terrible — death the 

holy. This is the death undergone by Regulus — and equally by 

Seneca. Thus — thus, too, shall I always remain — always — always 

remain. Reason is folly, and Philosophy a lie. No one will know my 

sensations, my horror — my despair. Yet will men still persist in 

reasoning, and philosophizing, and making themselves fools. There is, 

I find, no hereafter but this. This — this — this — is the only 

Eternity! — and what, O Baalzebub! — what an Eternity! — to lie in 

this vast — this awful void — a hideous, vague, and unmeaning 

                                                           
13

 Jean Racine, Fedra – tragedi i fem akter, s 121. 
14

 ”Sans chercher dans une œuvre d’art l’équivalent rigoureux d’un concept philosophique et une 
interprétation de détails s’appliquant à toutes les articulations d’une notion, nous trouvons, dans le texte qui 
suit d’Edgar Poe relatif à la mort, un sentiment très aigu de ce que nous appelons l’il y a.” [---] ”L’horreur d’être 
enterré vivant, c’est-à-dire le soupçon persistant que la mort n’est pas assez mort, que dans la mort on est, 
apparaît comme l’émotion fondamentale d’Edgar Poe.” (Emmanuel Levinas, ”Il y a”, L’intrigue de l’infini, 
Flammarion, Paris 1994, s 107-108, mina översättningar) 
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anomaly — motionless, yet wishing for motion — powerless, yet 

longing for power — forever, forever, and forever!”
15

 

Men han hänvisar också till de många, mer välkända, noveller som explicit behandlar fasan 

för att bli levande begravd. I The Fall of the House of Usher, till exempel, från 1839, där 

Roderick Ushers tvillingsyster Lady Madeline tynar bort och dör i en ovanlig sjukdom med 

inslag av katalepsi, för att sedan bli begravd av sin bror och berättaren i en gravkammare, som 

hon till slut lyckas fly ifrån innan hennes slutliga dödskamp. 

Lustigt nog så utelämnade även Levinas avsnittet om Poe när den ”definitiva versionen” av 

essän ”Il y a” från 1946 inkorporerades och publicerades i De l’existence a l’existant året 

därpå. Men Levinas återkom till ”exemplet” Poe ytterligare ett år senare i essän ”La réalité et 

son ombre”, och i anteckningsböckerna från fångenskapen finns det åtskilliga anteckningar 

om Poe. I fasan för att bli levande begravd, i fasan för att döden inte är död nog, finner 

Levinas en grundläggande känsla hos Poe – någonting förestående som hotfullt närmar sig, 

som inte går att undfly, men vars närmande aldrig tar slut, som att befinna sig i ett tomt 

intervall, vilket Levinas benämner l’entretemps, ett undertiden.
16

  

Men Levinas finner också fasan för dödens omöjlighet i Poes dikt The Raven. Han finner den 

hos berättaren som sörjer förlusten av sin älskade Lenore, och vars själ korpen kastar sin 

skugga över i evärdlig fortvaro:
17

 

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting 

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door; 

And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming, 

And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor; 

                                                           
15

 Edgar Allan Poe, Loss of Breath, Southern Literary Messenger, September 1835, s 738, The Edgar Allan Poe 
Society of Baltimore: http://www.eapoe.org/works/tales/lssbtha.htm. 
16

  "Intervalle vide où doivent se trouver les personnages d’Edgar Poe auxquels la menace apparaît dans son 
approche, aucun geste n’étant possible pour se soustraire à cette approche, mais cette approche elle-même ne 
pouvant jamais finir. Angoisse qui se prolonge, dans d’autres contes, comme crainte d’être enterré vivant : 
comme si la mort n’était jamais assez mort, comme si parallèlement à la durée des vivants courait l’éternelle 
durée de l’intervalle, – l’entretemps.” (Emmanuel Levinas, “La réalité et son ombre”, Les imprévus de l’histoire, 
Fata Morgana, Paris 1994, s 143) 
17

 ”Le « jamais plus » d’Edgar Poe. « Le Corbeau » n’est pas seulement le désespoir qui ne permettra plus à 
l’âme de s’élever en dehors de lui – « et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le 
plancher, ne pourra plus s’élever, – jamais plus ! » Ce n’est pas seulement l’impossibilité d’un avenir – Toute 
l’acuité de cette impossibilité tient au mot « plus » (more) – encore une fois. Ce n’est pas le pur néant du 
jamais – le néant d’un temps vide – mais le néant qui vient après quelque chose qui a eu lieu une fois, – le jeu 
est perdu – on ne peut plus le reprendre. Ce néant se réfère à un passé, à ce qui a existé. Ce n’est pas un néant, 
c’est une ombre. L’horreur de la mort est l’horreur de son « impossibilité ».” (Levinas, Œuvres complètes Tome 
1, Carnets de captivité et autres inédits, s 185) 
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And my soul from out that shadow that lies floating on the floor 

Shall be lifted — nevermore!
18

 

 

Dödens omöjlighet är fasansfull. Fasan ”vänder”, enligt Levinas, ”ut och in på subjektets 

subjektivitet”
19

, den ”avpersonaliserar”. Erfarenheten av dödens omöjlighet, själva 

tilldragelsen att det finns, väcker en fasa som översvämmar, invaderar, kväver jaget, och 

dömer det till en anonym och opersonlig, outsläcklig existens.
20

 Levinas finner ytterligare 

exempel på fasan för dödens omöjlighet i Shakespeares tragedier, och han finner det 

framförallt i de vålnader, gengångare eller spöken som hemsöker Shakespeares antihjältar i 

Hamlet och Macbeth.
21

 Att Banquos vålnad hemsöker Macbeth ”är mera sällsamt än ett 

sådant mord”
22

, och det är en erfarenhet av en existens som går igen, en erfarenhet av att 

döden inte är någon utväg. Och att Hamlet hemsöks av sin faders vålnad är början på en 

tragedi där även alternativet ”att inte vara” bara tycks innebära att varat går igen i dödens 

drömlika tillvaro.
23

 

Maurice Blanchot är det enda exemplet på erfarenheten av det finns eller dödens omöjlighet 

från den samtida litteraturen som Levinas framhåller i De l’existence a l’existant. 1947 hade 

Blanchot ännu bara gett ut två romaner, Thomas l’obscur, 1941 och Aminadab, 1942, samt en 

samlingsvolym med litteraturkritik, Faux pas från 1943. Men mellan Blanchot och Levinas 

fanns också sedan 20 år tillbaka en personlig vänskap som inleddes under studietiden i 

Strasbourg.
24

  

I en kort not framhåller Levinas Thomas l’obscur, Blanchots debutroman, som en beskrivning 

av det finns, och framförallt det andra kapitlets berömda beskrivningar av subjektets 

                                                           
18

 Edgar Allan Poe, ”The Raven” i Collected Works of Edgar Allan Poe, Volume I, Poems, red. Thomas Ollive 
Mabbott, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1969, s 369. 
19

 ”…l’horreur met à l’envers la subjectivité du sujet…” (Levinas, De l’existence à l’existant, s 100) 
20

 ”Ce qu’on appelle le moi, est, lui-même, submergé par la nuit, envahi, dépersonnalisé, étouffé par elle.” 
(Ibid., s 95) 
21

 ”Le revenant, le fantôme, constitue l’élément même de l’horreur. ” (Ibid., s 100) 
22

 William Shakespeare, Macbeth, i Shakespeares dramatiska arbeten, Tragedier, åttonde bandet, översättning 
Karl August Hagberg, Gleerups förlag, Lund 1926, s 52. 
23

 ”Hamlet recule devant le « ne pas être » parce qu’il y pressent le retour de l’être (to dye, to sleepe, to sleepe, 
perchance to Dreame). Dans Macbeth l’apparition du spectre de Banco constitue également une expérience 
décisive du « sans issue » de l’existence, de son retour fantômatique à travers les fissures par où on l’avait 
chassée.” (Levinas, De l’existence à l’existant, s 101) 
24

 ”Nous étions ensemble pendant presque tout mon séjour à Strasbourg ; peut-être est-il venu deux ou trois 
ans après moi ? Je ne peux pas le décrire. J’ai eu d’emblée l’impression d’une extrême intelligence, d’une 
pensée se donnant comme une aristocratie, très éloigné politiquement de moi à cette époque-là, il était 
monarchiste, mais nous eûmes très vite accès l’un à l’autre.” (François Poirié, Emmanuel Lévinas, essai et 
entretiens, Actes Sud, Paris 2006, s 72)    
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upplösning i nattens fasor.
25

 Men i Thomas l’obscur finns också en explicit beskrivning av 

dödens omöjlighet. Mot slutet av boken, när hans älskade Anne just gått bort, inleder Thomas 

i sin sorg och bedrövelse en monolog som skulle kunna karaktäriseras som en modern 

motsvarighet till Hamlets, där han beskriver hur han blir medveten om sin ändlösa existens
26

, 

sin oförmåga att dö
27

, eller kort och gott dödens omöjlighet, l’impossibilité de la mort.
28

 

Eller kanske inte beskriver dödens omöjlighet utan ropar den. I en recension av Levinas bok 

som publicerades i två delar i tidskriften Critique pekar Georges Bataille både på likheten och 

skillnaden mellan Levinas och Blanchot. Som filosof ”beskriver” Levinas det finns, medan 

Blanchot i sin litterära text ”ropar” det finns
29

 – ett existensens rop.
30

 En beskrivning eller ett 

rop som för övrigt enligt Bataille inte skiljer sig ifrån den inre erfarenhet som Bataille själv 

ger uttryck för i L’expérience intérieur från 1943, och som dessutom citerar från och hänvisar 

till samma kapitel från Thomas l’obscur som Levinas hänvisar till.
31

 

I numret av samma tidskrift mittemellan de två delarna av Batailles recension återgäldar 

litteraturkritikern Blanchot Levinas genom att citera dennes analyser av begreppet det finns 

som en beskrivning av en av litteraturens två sidor. Inte den sidan av litteraturen som utgörs 

av begreppsliggörandets eller meningsskapandets kött- och blodlösa abstraktioner, utan en 

sida som utgörs av den ändlösa jakten på det liv, den existens, som finns före, eller efter, 

språket, som får författaren att förlora förmågan att säga ”jag”, under det anonyma och 

opersonliga mumlets diktat, och som också får författaren att förlora förmågan att sätta punkt 

                                                           
25

 ”Thomas l’Obscur, de Maurice BLANCHOT, s’ouvre sur la description de l’Il y a (cf., en particulier chapitre II, 
pages 13-16). La présence de l’absence, la nuit, la dissolution du sujet dans la nuit, l’horreur d’être, le retour 
d’être au sein de tous les mouvements négatifs, la réalité de l’irréalité, y sont admirablement dits.” (Levinas, De 
l’existence à l’existant, s 103) 
26

 ”Je me conduisis comme s’il y avait eu en moi une existence interminable.” (Blanchot, Thomas l’obscur, 
Première version, 1941, s 292) 
27

 ”Je me préparai une agonie avec la conscience exaltée de ne pouvoir mourir.” (Ibid., s 294) 
28

 ”Je montrais pour la première fois un mort qui n’était pas paralysé, aveugle, sans pensée, un mort qui ne se 
bornait pas à apparaître comme un être diminué, et ce mort qui tout plein de passions était insensible, qui 
faisait naître de sa pensée son manque de pensée, qui en même temps écartait soigneusement tout ce qu’il eût 
pu y avoir de vide, de négation dans sa vie pour ne pas faire de sa mort une métaphore, une image encore 
affaiblie de la mort habituelle, figurait au plus haut point le paradoxe et l’impossibilité de la mort.” (Ibid., s 295) 
29

 ”Levinas dit de quelques pages de Thomas l’obscur qu’elles sont la description de l’il y a. Ce n’est pas tout à 
fait juste : Levinas décrit et Maurice Blanchot crie en quelque sorte l’il y a.” (Georges Bataille, ”De 
l’existentialisme au primat de l’économie”, Œuvres complètes, XI, Gallimard, Paris 1988, s 292) 
30

 ”Levinas définit comme un objet, par une généralisation formelle (en d’autres termes par le discours) ce qui, 
dans le texte littéraire de Blanchot, est purement le cri d’une existence.” (Ibid., s 293) 
31

 ”L’Expérience intérieure exprime tout entière cette situation, qui est celle de l’il y a de Levinas et à laquelle la 
phrase incriminée de Blanchot donne une expression accomplie. Par opposition, la critique de Sartre aide à 
saisir la pensée de Levinas, qui ne diffère pas me semble-t-il de celle de Blanchot et de la mienne.” (Ibid.) 
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för detta anonyma och opersonliga mummel, att få slut på det – en sida av litteraturen på 

vilken döden blir till ”dödens omöjlighet”.
32

 

Och några år senare är det dags för Levinas att kommentera litteraturkritikern Blanchot i en 

recension av dennes L’espace littéraire från 1955. ”Att skriva är att dö”, och döden är 

”möjlighetens omöjlighet”, ett ändlöst ”brus”, ett ändlöst ”mummel”.
33

 Som Joseph Libertson 

träffande uttrycker det har Bataille, Blanchot och Levinas samtliga ”förmågan och förkärleken 

att tala med de övriga två tänkarnas röster”.
34

   

Samtidigt bygger Levinas, såväl som Blanchot och Bataille på enskilda, oberoende 

erfarenheter. Blanchots roman Thomas l’obscur var redan färdigskriven och lämnad till 

förlaget när han lärde känna Bataille och inledde ett intensivt intellektuellt utbyte med honom 

mot slutet av 1940. Och Bataille hade då redan lagt grunden för sina ”inre erfarenheter”. Och 

även Levinas och Blanchot som känt varandra sedan 20-talet tycks ha utvecklat sina tankar 

om dödens omöjlighet ovetandes om varandras arbeten. I ett brev från Levinas till Blanchot, 

daterat den 26 oktober 1941, skriver han och tackar för Blanchots debutroman, och beskriver 

också chocken över att flera teman i boken är gemensamma med dem han själv just nu 

sysselsätter sig med.
35

 

Och likväl korsas deras tankebanor naturligtvis inte av en slump. När både Levinas och 

Blanchot skriver om dödens omöjlighet är det så klart i dialog och polemik med Martin 

Heideggers beskrivning av döden i Vara och tid från 1927.
36

 Levinas hade börjat intressera 

                                                           
32

 ”Et elle n’est pas non plus la mort, car en elle se montre l’existence sans l’être, l’existence qui demeure sous 
l’existence, comme une affirmation inexorable, sans commencement et sans terme, la mort comme 
impossibilité de mourir.” (Maurice Blanchot, ”La littérature et le droit à la mort”, La part du feu, Gallimard, 
Paris 1949, s 331) 
33

 ”Ecrire, c’est mourir. La mort, pour Blanchot, n’est pas le pathétique de l’ultime possibilité humaine, 
possibilité de l’impossibilité, mais ressassement incessant de ce qui ne peut être saisi, devant quoi le « je » pers 
son ipséité. Impossibilité de la possibilité. L’œuvre littéraire nous approche de la mort, car la mort est ce 
bruissement interminable de l’être que l’œuvre fait murmurer.” (Emmanuel Levinas, ”Le regard du poète”, Sur 
Maurice Blanchot, Fata Morgana, Paris 1975, s 16, mina översättningar) 
34

 ”These are the theoretical texts of Georges Bataille, Maurice Blanchot, and Emmanuel Levinas. The anomaly 
which haunts these disparate and exceptionally private texts is the following: each of these thinkers has the 
capacity and the inclination to speak in the voices of the other two thinkers.” (Joseph Libertson, Proximity. 
Levinas, Blanchot, Bataille and Communication, Martinus Nijhoff, Haag 1982, s 2-3, min översättning) 
35

 ”Et d’abord je te dirai deux mots du choc initial. Sais-tu que le thème de la nuit qui va dominer tout ton livre 
ainsi que le thème du « corps » dont je pressens l’importance sont les thèmes principaux de mon travail sur 
l’Instant. J’en ai éprouvé à la fois une émotion intense de joie et d’effroi. La joie de ne pas être seul ; l’effroi de 
sentir dans une forêt vierge dont je croyais seul et le premier explorer le mystère et la profondeur une 
présence humaine.” (Emmanuel Levinas, ”Lettre à Maurice Blanchot, 26 octobre 1941. Sur Thomas l’Obscur”, 
Cahiers de L’Herne. Blanchot, L’Herne, Paris 2014, s 307)  
36

 ”Si au début, nos réflexions s’inspirent dans une large mesure – pour la notion de l’ontologie et de la relation 
que l’homme entretient avec l’être – de la philosophie de Martin Heidegger, elles sont commandées par un 
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sig för Husserls fenomenologi under sina studier i Strasbourg, och tillbringade läsåret 1928-

29 i Freiburg hos Husserl själv för att fördjupa sina studier. Men som han uttryckte det i en 

intervju från 80-talet: ”Jag åkte till Husserl och fann Heidegger”.
37

 

För Heidegger innebär döden existensens eller tillvarons omöjlighet. Men kännetecknande för 

denna omöjlighet är att den kan inträffa när som helst, att den är möjlig i varje ögonblick. 

Inför detta ofrånkomliga faktum befinner sig tillvaron i ångest. Och ”i första hand och 

mestadels” flyr tillvaron undan denna ångest. Den lystrar till den allmänna uppfattningen om 

döden som säger att ”till slut någon gång dör man ju också, men tills vidare berörs man inte 

själv”
38

. I detta ”man” förlorar tillvaron sig själv, och vissheten om dödens ofrånkomliga 

möjlighet, vissheten om tillvarons möjliga omöjlighet fördöljs.
39

 Men denna omöjlighets 

möjlighet innebär samtidigt en särskild möjlighet för tillvaron.
40

 Lystrandet till mannet kan 

avbrytas genom att tillvaron istället hör samvetets rop
41

, som ropar fram tillvaron till dess 

egnaste möjligheter, till beslutsamhet
42

, och därigenom åter finner sig själv. 

Men Levinas vänder ut och in på Heideggers begrepp. Det är inte som hos Heidegger att 

dödens möjlighet väcker ångest, utan hos Levinas är det dödens omöjlighet som väcker fasa.
43

 

Och ångesten inför dödens möjlighet innebär inte att tillvaron förlorad i mannet återfinner sig 

själv i dess egnaste möjligheter som hos Heidegger, utan fasan för dödens omöjlighet 

                                                                                                                                                                                     
besoin profond de quitter le climat de cette philosophie et par la conviction que l’on ne saurait en sortir vers 
une philosophie qu’on pourrait qualifier de pré-heideggerienne.” (Levinas, De l’existence à l’existant, s 19) 
37

 ”La grand-chose que j’ai trouvée fut la manière dont la voie de Husserl était prolongée et transfigurée par 
Heidegger. Pour parler un langage de touriste, j’ai eu l’impression que je suis allé chez Husserl et que j’ai trouvé 
Heidegger.” (Poirié, Emmanuel Lévinas, essai et entretiens, s 78, min översättning)    
38

 Martin Heidegger, Vara och tid, Daidalos, Stockholm 2013, s 283. 
39

 ”Döden skjuts upp till ett ’senare någon gång’, med åberopande av den så kallade ’allmänna uppfattningen’. 
På detta sätt fördöljer mannet det särpräglade i dödens visshet: att den är möjlig i varje ögonblick.” (Ibid., s 
288)  
40

 ”Döden är möjligheten av tillvarons omöjlighet rätt och slätt. Därmed blottläggs döden som den egnaste, 
relationslösa, oförbikomliga möjligheten.” (Ibid., s 280-81) 
41

 ”Ropet bryter tillvarons sig icke-hörande lystrande till mannet genom att, i enlighet med sin ropkaraktär, 
väcka ett hörande som i alla avseenden är karaktäriserat på motsatt sätt jämfört med det förlorade hörandet. 
Om detta är bedövat av den mångfaldiga tvetydighetens ’larm’ i det vardagliga ’nya’ pratet, måste ropet ropa 
utan att larma, otvetydigt, utan något som ger fäste för nyfikenheten. Det som ropande på detta sätt ger något 
att förstå är samvetet.” (Ibid., s 301-02)  
42

 ”Beslutsamheten innebär att låta-sig-uppropas ur förloradheten i mannet.” (Ibid., s 330) 
43

 ”Nous opposons donc l’horreur de la nuit « le silence et l’horreur des ténèbres », à l’angoisse 
heideggerienne ;  la peur d’être à la peur du néant. Alors que l’angoisse, chez Heidegger, accomplit l’ « être 
pour la mort », saisie et comprise en quelque façon, - l’horreur de la nuit « sans issue » et « sans réponse » est 
l’existence irrémissible. « Demain, hélas ! il faudra vivre encore » demain, contenu dans l’infini de l’aujourd’hui. 
Horreur de l’immortalité, perpétuité du drame de l’existence, nécessité d’en assumer à jamais la charge.” 
(Levinas, De l’existence à l’existant, s 102-03) 
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avpersonaliserar enligt Levinas jaget, gör det anonymt och opersonligt.
44

 För Levinas 

kännetecknas relationen till döden inte, som hos Heidegger, som det omöjligas möjlighet, 

utan som det möjligas omöjlighet. 

 

II: Att inte längre förmå förmå (1948-1962) 
 

Heidegger kallar dödens yttersta möjlighet för det omöjligas möjlighet. Utan att vilja leka 

med ord har jag alltid tänkt att möjligheten implicerar en mänsklig förmåga medan döendet 

är omöjligt att ta sig an: det är snarare ”möjlighetens omöjlighet”.  

(Emmanuel Levinas, ”Le philosophe et la mort”
 45

) 

 

I alla fall om man ska tro Kojève, som inte led brist  

på sinnrika och skarpsinniga idéer. (Ibid.
46

) 

 

I mars 1947, samma år som Levinas gav ut De l’existence à l’existant, grundar filosofen Jean 

Wahl ett filosofiskt kollegium, Collège philosophique, i Latinkvarteren i Paris. Under nästan 

20 år blir kollegiet ett viktigt forum för Levinas att i dialog med, förutom Wahl själv, även 

Jacques Lacan, Georges Canguilhem, Alexandre Koyré och Eric Weil, utveckla sina tankar i. 

Levinas föreläsningar under kollegiets första år, Le temps et l’autre, Tiden och den andre, 

publicerades året därpå, och några av de kommande årens föreläsningar kom att omarbetas 

och publiceras i essäform i olika tidskrifter, medan andra kom att förbli outgivna tills de 

publicerades som volym två i Levinas samlade verk 2011.
47

 

                                                           
44

 ”La nuit, pour moi n’est pas la mort, mais l’impossibilité de la mort, je pense contre Heidegger que l’angoisse 
c’est l’impossibilité de mourir. Le « je » dans sa « solitude à deux » est à jamais voué à soi-même. La « présence 
de l’absence » n’est pas la présence de quelque chose ni de quelqu’un (comme tu le dis d’une manière trop 
nette) ; elle est essentiellement anonyme – c’est comme je l’appelle, l’il y a. Le « on » n’est pas comme chez 
Heidegger la forme d’une existence déjà déchue, mais la forme authentique de l’existence qui soutient le 
« je ».” (Levinas, ”Lettre à Maurice Blanchot, 26 octobre 1941. Sur Thomas l’Obscur”, Cahiers de L’Herne. 
Blanchot, s 308) 
45

 ”Heidegger appelle la possibilité extrême de la mort, possibilité de l’impossibilité. Sans vouloir jouer sur les 
mots, j’ai toujours pensé que la possibilité implique un pouvoir humain alors que le mourir est inassumable : il 
est plutôt « une impossibilité de la possibilité ».” (Emmanuel Levinas, ”Le philosophe et la mort”, Altérité et 
transcendance, Fata Morgana, Paris 1995, s 159, min översättning) 
46

 ”Du moins à en croire Kojève qui ne manquait pas d’idées, et ingénieuses et pénétrantes.” (Ibid., s 162, min 
översättning) 
47

 ”Levinas y sera un orateur assidu, puisqu’il y prononcera, entre 1947 et 1964, près de vingt conférences, à 
raison d’une par an, accompagnant ainsi, de son commencement presque jusqu’à son terme, l’aventure du 
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I Tiden och den andre rekapitulerar Levinas sina tankar om det finns och dödens omöjlighet, 

men i den tredje av de fyra föreläsningarna tillför han också en ny aspekt av erfarenheten av 

eller relationen till döden. Inför döden ”förmår vi inte längre förmå” – ne pouvons plus 

pouvoir.
48

 Ingenstans skriver Levinas explicit vart han filosofiskt tar avstamp ifrån med den 

nya bestämningen av relationen till döden. Men likväl tycks det vid första anblicken som om 

det återigen är Heidegger som han polemiserar mot. Levinas undersöker lidandet som 

fenomen, och i lidandet framträder döden som en erfarenhet av passivitet
49

, som ”fråntar 

subjektet alla initiativ”
50

. Och här går Levinas i tydlig polemik med Heidegger: ”Låt oss 

genast notera vad som skiljer denna analys av döden i lidandet från de berömda heideggerska 

analyserna av varat till döden. Varat till döden, inom ramen för Heideggers autentiska 

existens, är en yttersta klarhet och därigenom också en högsta virilitet. Det innebär att man i 

sitt Dasein antar existensens yttersta möjlighet, som själv möjliggör alla andra möjligheter 

och följaktligen också själva möjligheten att fatta en möjlighet, det vill säga aktiviteten och 

friheten. Döden är hos Heidegger frihetens händelse, under det att subjektet i lidandet verkar 

stöta mot det möjligas gräns. Det fjättras, överskrids och blir på något sätt passivt.”
51

  

I föreläsningen året därpå vid Collège philosophique, Pouvoirs et Origine, vars första del 

publicerades med titeln ”De la description à l’existence” i En découvrant l’existence avec 

Husserl et Heidegger 1949, fortsätter Levinas sin polemik med Heidegger och 

existensfilosofin i allmänhet. Han beskriver hur Heidegger och de övriga existensfilosoferna 

begriper existensen som en förmåga – pouvoir 
52

– och denna förmåga är döden. Existensen 

                                                                                                                                                                                     
Collège lui-même. D’autres penseurs marquants de l’après-guerre y furent aussi des orateurs réguliers (parmi 
lesquels A. Koyré, J. Lacan, G. Canguilhem, E. Weil), mais Levinas est sans doute le seul dont la pensée y est 
fortement attachée, parce que, à la différence de ceux-là, ses fonctions de directeur de l’École normale israélite 
orientale le tinrent à l’écart de l’université, qu’il rejoindra tardivement ; c’est donc en ce lieu, quasi 
exclusivement d’ailleurs, qu’il eut, durant ces années, l’occasion d’exposer oralement sa philosophie.” 
(Catherine Chalier, Préface i Emmanuel Levinas, Œuvres complètes Tome 2, Parole et Silence et autres 
conférences inédites au Collège philosophique, Grasset, Paris 2011, s 14-15) 
48

 ”Det som är viktigt i dödens närmande är att vi vid ett visst ögonblick inte längre förmår förmå; därigenom 
förlorar subjektet sitt herravälde som subjekt.” (Emmanuel Levinas, Tiden och den andre, Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1992, s 59) 
49

 ”Detta sätt på vilket döden framträder i lidandet, utanför varje ljus, är en erfarenhet av en passivitet hos det 
subjekt som tidigare varit aktivt, som förblev aktivt även när det överskreds av sin egen natur och ändå behöll 
möjligheten att acceptera sitt eget faktiska tillstånd.” (Ibid., s 56) 
50

 Ibid., s 66. 
51

 Ibid., s 56-57. 
52

 ”Empruntant à la pensée sa transitivité, rejetant sa prétention à l’infini, – telle nous apparaît la notion 
existentialiste de l’existence. Quelle est la signification métaphysique de cette révolution dans le pays des 
catégories ? [---] Elle est pouvoir.” (Emmanuel Levinas, ”De la description à l’existence” i En découvrant 
l’existence avec Husserl et Heidegger, tredje utökade utgåvan, Vrin, Paris 2001, s 145-46) 
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består i förmågan att dö.
53

 Här tycks det som om Levinas gör sin läsning utifrån Heideggers 

begrepp Seinkönnen, kunna-vara, på franska översatt med pouvoir-être.
54

 För Heidegger 

innebär dödens möjlighet, när tillvaron ropas fram till dess egnaste möjligheter, till 

beslutsamhet, att tillvarons egnaste kunna-vara upplåts.
55

 Men ingenstans talar Heidegger om 

tillvaron eller existensen som en förmåga att dö. Detta gör dock Alexandre Kojève i sitt 

berömda och inflytelserika seminarium om Hegel under 30-talet och som kom ut i bokform 

samma år som Levinas första föreläsning vid Collège philosophique.
56

 

För Kojève är Hegels filosofi till syvende och sist en filosofi om döden.
57

 Det är med 

utgångspunkt från döden som Hegel utvecklar hela sin filosofi, och det är det reservationslösa 

accepterandet av människans obotliga dödlighet som är den yttersta källan till hela Hegels 

tänkande, allt enligt Kojève.
58

 Kojève beskriver i en not Hegels, och sin egen, något 

paradoxala relation till Heideggers Vara och tid såsom att denna bok ”i grunden inte tillför 

                                                           
53

 ”Le pouvoir qui n’est pas une pensée – c’est la mort. Le pouvoir de l’être fini – c’est le pouvoir de mourir.” 
(Ibid., s 146) 
54

 Jmf Levinas utläggning av Heidegger i ”L’ontologie dans le temporel” från 1948 i En découvrant l’existence 
avec Husserl et Heidegger, s 111-128. 
55

 ”Döden är tillvarons egnaste möjlighet. Genom varat till denna möjlighet upplåts för tillvaron dess egnaste 
kunna-vara, i vilket det rör sig om tillvarons vara rätt och slätt.” (Heidegger, Vara och tid, s 293) 
56

 Iain Thomson har indirekt kritiserat denna läsning av Heidegger genom sin kritik av Derrida som i sin tur 
övertar Levinas (och Blanchots) läsning. Han påpekar hur Derrida i Apories missvisande glider mellan 
begreppen Möglichsein och Seinkönnen: ”Heidegger further specifies that existential possibility does not signify 
possibility in the Kantian sense of ‘capability’: that which I could but may or may not choose to do. Derrida’s 
equation of existential possibility with ‘capability’ is misleading, then, in so far as existential possibility does not 
describe—except in derivative ‘break down states’—our standing back in a detached theoretical pose, 
deliberating over which possible outcome to ‘actualize.’” (Iain Thomson, ”Can I Die? Derrida on Heidegger on 
Death”, Philosophy Today, Spring 1999, University of California, San Diego, s 32) Jmf. “Cette possibilité du 
possible accumule d’une part le sens de la virtualité ou de l’imminence de l’avenir, du « ça peut toujours arriver 
à chaque instant », il faut s’y attendre, je m’y attends, nous nous y attendons, et d’autre part le sens du 
pouvoir, du possible comme de ce dont je suis capable, ce dont j’ai la puissance, le pouvoir ou la potentialité. 
Dans die Möglichkeit cohabitent ces deux sens de la possibilité.” (Jacques Derrida, Apories: Mourir –s'attendre 
aux "limites de la vérité", Galilée, Paris 1996, s 113) Heidegger kopplar dock möjlighet och förmåga, som ju 
också har språkliga likheter i tyskan, i Brev om humanismen, som kom ut samma år som Levinas föreläsning och 
Kojèves bok – dock utan någon koppling till döden: ”Det är ’i kraft’ av denna förmåga till att fatta tycke [Das 
Vermögen des Mögens] som något kan vara på ett egentligt sätt. Denna förmåga [Vermögen] är det enda 
egentligt ’möjliga’ [’Mögliche’], det vars väsen vilar i tycket [Mögen]. Det är utifrån detta tycke [Mögen] som 
varat förmår [vermag] tänkandet. Det förra möjliggör [ermöglicht] det senare. Såsom det förmående-
möjliggörande [Vermögend-Mögende] är varat det ’möjliga’ [’Mög-liche’]. Såsom element är varat den ’stilla 
kraften’ hos den möjliggörande förmågan [mögenden Vermögens], det vill säga det möjliga [Möglichen].” 
(Martin Heidegger, Brev om humanismen, Thales, Stockholm 1996, s 9-10)   
57

 ”Ainsi, la philosophie « dialectique » ou anthropologique de Hegel est, en dernière analyse, une philosophie 
de la mort (ou ce qui est la même chose : de l’athéisme).” (Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, 
Gallimard, Paris 1947, s 539) 
58

 ”L’acceptation sans réserves du fait de la mort, ou de la finitude humaine consciente d’elle-même, est la 
source dernière de toute la pensée hégélienne, qui ne fait que tirer toutes les conséquences, même les plus 
lointaines, de l’existence de ce fait.” (Ibid. s 540) ”Et l’entité qui est Action dans son être même « apparaît » 
(sur le plan phénoménologique) à elle-même et aux autres comme irrémédiablement mortelle.” (Ibid. s 548)   
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någonting” till Hegels filosofi, men att denna filosofi ”förmodligen aldrig hade förståtts om 

inte Heidegger publicerat sin bok”.
59

 

Det som för Kojève utgör kärnan i Hegels filosofi är avsnittet om herre/slav-dialektiken i 

Andens fenomenologi från 1807. Där beskrivs enligt Kojève hur relationen till den andre 

egentligen bottnar i relationen till ens egen död. I mötet med den andre sätts livet på spel i en 

kamp på liv och död för erkännande, i en konfrontation med döden, och det är den som vågar 

riskera livet, och se döden i vitögat, som kommer ut ur striden som herre, medan den som 

kapitulerar inför döden och den andre tvingas att erkänna den andre som herre och bli den 

andres slav eller slav under döden. Och det är denna mänskliga förmåga att våga riskera livet 

för den andres erkännande som Kojève också benämner ”förmågan att dö”
60

, via en 

översättning av ett uttryck som Hegel använde sig av i en tidig artikel om naturrätten från 

1802 – die Fähigkeit des Todes.
61

 

Denna förmåga att riskera livet för den andres erkännande, med Kojèves formulering 

”förmågan att dö”, liknar Hegel också i ett föreläsningsmanuskript från 1805/06 vid ett 

självmord.
62

 Människan för Hegel, i alla fall enligt Kojève, blir till någon som förmår riskera 

livet för herraväldet, för den andres erkännande, som förmår begå självmord, eller kort och 

gott som förmår dö.
63

 Och utifrån Kojèves beskrivning av förmågan att dö, blir det också 

lättare att förstå Levinas resonemang i Tiden och den andre. 

Levinas återvänder i Tiden och den andre till Shakespeares tragedier för att illustrera 

relationen till döden. Men denna gång är det till den andra sidan av döden. I tragedier som 

Macbeth och Romeo och Julia återstår alltid en sista möjlighet att besitta herraväldet över 

                                                           
59

 ”De nos jours Heidegger est le premier à avoir entrepris une philosophie athée complète. Mais il ne semble 
pas qu’il l’ait poussé au-delà de l’anthropologie phénoménologique développée dans le premier volume de Sein 
und Zeit (seul paru). Cette anthropologie (sans nul doute remarquable et authentiquement philosophique) 
n’ajoute, au fond, rien de nouveau à l’anthropologie de la PhG (qu’on n’aurait, d’ailleurs, probablement jamais 
comprise si Heidegger n’avait pas publié son livre)…” (Ibid., s 527, mina översättningar) 
60

 ”C’est donc pour être humain et pour se manifester ou apparaître en tant que tel que l’Homme doit pouvoir 
mourir et savoir risquer sa vie.” (Ibid., s 567) 
61

 ”… dieß negativ absolute, die reine Freiheit, ist in ihrer Erscheinung der Tod, und durch die Fähigkeit des 
Todes erweist sich das Subject als frei und schlechthin über allen Zwang erhaben.“ (G. W. F. Hegel, ”Über die 
wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie, und sein 
Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften“, Gesammelte Werke, Band 4, Felix Meiner Verlag, Hamburg 
1968, s 448) 
62

 ”Ihm als Bewußtsein erscheint diß, daß es auf den Tod eines andern geht, es geht aber auf seinen eignen, 
Selbstmord, - indem es sich der Gefahr aussetzt.“ (G. W. F. Hegel, ”Jenaer Systementwürfe III, 
Vorlesungsmanuskript zur Realphilosophie (1805-06)“, Gesammelte Werke, Band 8, Felix Meiner Verlag, 
Hamburg 1976, s 221)   
63

 ”L’Homme est un être qui se suicide, ou qui est du moins capable de se suicider (Fähigkeit des Todes).” 
(Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, s 570) 
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existensen, genom den fritt valda döden, genom självmordet. Antingen självmordet ”i vid 

mening” som när Macbeth ”fortsätter kämpa även då han insett kampens utsiktslöshet”. Eller 

bokstavligen i Julias triumfatoriska utrop inför sitt oblida öde: ”If all else fail, myself have 

power to die”.
64

 I tragedin återstår alltså ännu möjligheten att besitta herraväldet över 

existensen genom att sätta livet på spel och ta sig an döden, genom självmordet, genom 

förmågan att dö.  

Men Hamlets monolog beskriver som sagt en annan sida av döden. Hamlet befinner sig, enligt 

Levinas ”bortom tragedin”
65

. ”Hamlet är ett omfattande vittnesmål om denna omöjlighet att 

anta döden. Intet är omöjligt. Det är intet som skulle gett människan möjlighet att anta döden 

och att från existensens slaveri lösgöra ett yttersta herravälde. ’To be or not to be’ är en insikt 

i denna omöjlighet att förintas.”
66

 Och om vi i ljuset av Kojèves beskrivning av förmågan att 

dö återvänder till Levinas formulering av relationen till döden i Tiden och den andre, kan vi 

se den som en omvändning av Kojèves läsning av Hegel: ”Det som är viktigt i dödens 

närmande är att vi vid ett visst ögonblick inte längre förmår förmå; därigenom förlorar 

subjektet sitt herravälde som subjekt.”
67

  

Men Kojève talar också om en annan aspekt av Hegels ”dödsfilosofi” som även den börjar gå 

igen i Levinas föreläsningar och essäer vid den här tiden. För Hegel, i alla fall enligt Kojève, 

är människan inte bara någon som förmår döden, hon är också någon som förstår döden.
68

 

Människan besitter inte bara en dödsförmåga, utan också en förståndsförmåga, en 

begreppsförmåga. 

Att slaven tvingas erkänna sig besegrad av herren, tvingas erkänna herren på grund av sin 

fruktan för honom, på grund av sin fruktan för döden
69

 – detta innebär inte slutet för 

                                                           
64

 ”Självmordet i vid mening innefattar också denna förtvivlade men ändå klarsynta kamp hos en Macbeth, som 
fortsätter kämpa även då han insett kampens utsiktslöshet. Detta herravälde, denna möjlighet att finna en 
mening i existensen genom möjligheten att begå självmord, är ett genomgående tema i tragedin: Julias utrop i 

tredje akten av Romeo och Julia: ”Och tryter allt, så har jag mod till döden [Je garde le pouvoir de mourir]” är 

fortfarande en triumf över ett oblitt öde. Man kan säga att tragedin i allmänhet inte blott utgör ödets seger 
över friheten, ty genom den fritt valda döden, just vid ögonblicket för ödets föregivna seger, undflyr individen 
ödet. (Levinas, Tiden och den andre, s 37-38) 
65

 Ibid., s 38. 
66

 Ibid., s 59. 
67

 Ibid. 
68

 ”Être Homme, – c’est, pour Hegel, pouvoir et savoir mourir.” (Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, s 
566)  
69

 ”Detta medvetande har nämligen inte haft ångest för det ena eller det andra, inte heller för det ena eller det 
andra ögonblicket, utan för hela sitt väsen; ty det har känt fruktan inför döden, inför den absolute herren. 
Därmed har det upplösts i sitt inre, har skakats om på ett genomgripande sätt, och allt fast har i det råkat i 
gungning” (G. W. F. Hegel, Andens fenomenologi, Thales, Stockholm 2008, s 172) 
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herre/slav-dialektiken. Ty fruktan för herren är vishetens begynnelse, som Hegel skriver i 

Andens fenomenologi, med en biblisk formulering.
70

 Nu tvingas slaven arbeta för herren i sitt 

anletes svett, och därmed inleds slavens bildningsgång.
71

 Det är som ett verktyg för detta 

arbete som förståndsförmågan eller begreppsförmågan föds.
72

 Och denna begreppsförmåga, 

påstår Kojève, liknar Hegel i Andens fenomenologi vid ett mord.
73

 

Denna liknelse återfinns dock inte i Andens fenomenologi utan i ett av Hegels tidiga 

föreläsningsmanuskript, i vilket han beskriver hur Adam i första Moseboken, genom att 

namnge djuren, ”förintar dem såsom varande” och omformar dem till en idé för honom.
74

 

Men i förordet till Andens fenomenologi beskriver Hegel förståndsförmågans eller 

begreppsförmågans ”arbete” och ”kraft”, dess absoluta ”makt”
75

, som en våldsam 

konfrontation med döden.
76

 

Enligt Kojève beskriver Hegel i denna passage av ”absolut avgörande betydelse”
77

 hur 

förståndsförmågan genom abstraktionens makt
78

 skiljer den konkreta verkligheten från sitt här 

och nu, och hur begreppet fortsätter att existera även efter det att den konkreta verkligheten 

upphör att existera.
79

 Även om inte en hund bokstavligen dör, eller behöver dö, när den 

                                                           
70

 ”… och även om fruktan för herren är vishetens begynnelse, så är medvetandet däri för det självt, inte 
försigvaron. Men genom arbetet kommer det till sig självt.” (Ibid. s 173) 
71

 ”L’Esclave réalise et parfait son humanité en travaillant au service du Maître. Mais ce Travail servile ou 
servant n’a une vertu anthropogène que dans la mesure où il naît de l’Angoisse de la mort et est accompagné 
par la conscience de la finitude essentielle de celui qui sert en travaillant.” (Kojève, Introduction à la lecture de 
Hegel, s 571-72)   
72

 ”… c’est du Travail de l’Esclave que naît le Denken et le Verstand, l’Entendement et la Pensée, c’est-à-dire la 
compréhension conceptuelle du Monde.” (Ibid. s 376) 
73

 ”Dans le Chapitre VII de la PhG, Hegel a dit que toute compréhension-conceptuelle (Begreifen) équivaut à un 
meurtre” (Ibid. s 372) 
74

 ”Der erste Act, wodurch Adam seine Herrschaft über die Tiere constituirt hat, ist, daß er ihnen Nahmen gab, 
d. h. sie als seyende vernichtete, und sie zu für sich ideellen machte.“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ”Jenaer 
Systementwürfe I”, Gesammelte Werke Band 6, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1975, s 288) 
75

 ”Åtskiljandets verksamhet är kraften och arbetet hos förståndet, den sällsammaste och största, eller snarare 
absoluta makten.” (Hegel, Andens fenomenologi, s 75) 
76

 ”Döden, om vi nu vill kalla denna overklighet så, är det mest fruktansvärda, och att hålla fast vid det döda 
kräver den största kraft. Den kraftlösa skönheten hatar förståndet för att det av den kräver vad den inte 
förmår. Men det liv som ryggar tillbaka inför döden och vill bevara sig rent från förstörelsen är inte andens liv, 
ty andens liv är snarare det liv som uthärdar döden och behåller sig självt i den.” (Ibid. s 75-76) 
77

 ”Hegel le dit lui-même en toutes lettres dans un autre passage de la Préface (p. 29 s.), d’une importance 
absolument capitale. Et ce n’est qu’en lisant ce passage vraiment remarquable qu’on saisit les motifs derniers 
de la pensée hégélienne, qu’on comprend sa signification véritable et se rend compte de toute sa portée.” 
(Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, s 540)    
78

 ”La force ou la puissance absolues de l’Entendement que Hegel a en vue ne sont, en dernière analyse, rien 
d’autre que la puissance ou la force de l’abstraction que l’on trouve dans l’Homme.” (Ibid. s 542) 
79

 ”D’une manière générale, lorsqu’on crée le concept, d’une entité réelle, on la détache de son hic et nunc. Le 
concept d’une chose est cette chose elle-même, en tant que détachée de son hic et nunc donné. Ainsi, le 
concept « ce chien » ne diffère en rien du chien réel concret auquel il se « rapporte », sauf que ce chien est ici 
et maintenant, tandis que son concept est partout et nulle part, toujours et jamais.” (Ibid.) 
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begreppsliggörs, så vore den inte möjlig att begreppsliggöra om den inte till sitt väsen vore 

ändlig, tidslig eller dödlig.
80

 

Och detsamma gäller enligt Kojève också för människan och hennes historiska värld. Om 

människan till sitt väsen är ändlig, tidslig eller dödlig, så är det först genom att tillfullo, 

reservationslöst, acceptera detta faktum som den fulla förståelsen av döden, och därigenom 

också människan, kan ske.
81

 Och om människans historiska värld är ändlig, tidslig eller 

dödlig, så är det först vid historiens slut som den fulla förståelsen av människans historiska 

värld kan ske.
82

 

Det är först när människan i sin vishet försonar sig
83

 med sin obotliga dödlighet
84

, när tron på 

livet efter detta istället blir till de efterlevandes kunskap om historien
85

, genom 

historieskrivningens och minnets erinring
86

 av de olika bildningsstadier som utgörs av 

                                                           
80

 ”Mais lorsque le Sens (l’Essence) « chien » passe dans le mot « chien », c’est-à-dire devient Concept abstrait 
qui est différent de la réalité sensible qu’il révèle par son Sens, le Sens (l’Essence) meurt : le mot « chien » ne 
court pas, ne boit pas et en mange pas ; en lui le Sens (l’Essence) cesse de vivre ; c’est-à-dire qu’elle meurt. Et 
c’est pourquoi la compréhension conceptuelle de la réalité empirique équivaut à un meurtre. Certes, Hegel sait 
fort bien qu’il ne faut pas tuer un Chien pour le comprendre par son Concept, c’est-à-dire pour le nommer ou le 
définir, et qu’il ne faut pas non plus attendre qu’il meure effectivement pour pouvoir le faire. Seulement, dit 
Hegel, si le chien n’était pas mortel, c’est-à-dire essentiellement fini ou limité quant à sa durée, on ne pourrait 
pas détacher de lui son Concept, c’est-à-dire faire passer dans le mot non-vivant le Sens (l’Essence) qui est 
incarné dans le chien réel ; dans le mot (doué d’un sens), c’est-à-dire dans le Concept abstrait, dans le Concept 
qui existe non pas dans le chien (qui le réalise) mais dans l’homme (qui le pense), c’est-à-dire dans autre chose 
que dans la réalité sensible que le concept révèle par son Sens.” (Ibid. s 372-73)   
81

 ”La perfection de l’homme étant essentiellement fini dans son être même, c’est dans l’acceptation 
consciente de la finitude que culmine l’existence humaine. Et c’est la pleine compréhension (discursive) du sens 
de la mort qui constitue cette Sagesse hégélienne, qui achève l’Histoire en procurant à l’Homme la 
Satisfaction.” (Ibid. s 572)   
82

 ”Quant au but de l’Histoire, – c’est le Wissen, la Connaissance de soi, c’est-à-dire la Philosophie (qui devient 
finalement Sagesse). L’Homme ne crée un Monde historique que pour savoir ce qu’est ce Monde et pour se 
connaître ainsi soi-même en lui. Or, j’ai déjà dit que le concept « Chien » par exemple, ne peut se dégager du 
chien réel et se matérialiser dans le mot « Chien », – ou bien en d’autres termes, qu’il ne peut y avoir de 
connaissance conceptuelle ou discursive (Wissen) du chien, que parce que le chien meurt ou devient Passé. Et il 
en est de même, comme Hegel vient de la dire, pour l’Homme et son Monde historique. On ne peut connaître 
un Monde historique que parce qu’il est historique, c’est-à-dire temporel et par conséquent fini ou mortel.” 
(Ibid. s 438)     
83

 ”Le Sage, par contre, est pleinement et définitivement réconcilié avec tout ce qui est…” (Ibid. s 453) 
84

 ”Or, si l’Homme est essentiellement fini, il ne peut être pleinement conscient de soi qu’en prenant 
conscience de sa mort. Ce n’est donc qu’en se sachent être irrémédiablement mortel que le Sage peut 
atteindre la plénitude de la satisfaction.” (Ibid. s 551) 
85

 ”C’est cette transcendance de la mort dans et par l’Histoire qui est la vérité (= réalité révélée) de la certitude 
subjective de la « survie » : l’homme « dépasse » sa mort dans la mesure où son être même n’est rien d’autre 
que son action et où cette sienne action se propage à travers l’Histoire (qui, d’ailleurs, est finie elle-même).” 
(Ibid. s 526) 
86

 ”Or, se conserver en tant que nié, c’est se souvenir de ce qu’on a été tout en étant devenu radicalement 
autre. C’est par le souvenir historique que l’identité de l’Homme se maintient à travers l’Histoire, en dépit des 
auto-négations qui s’y effectuent, de sorte qu’il peut se réaliser par elle en tant qu’intégration de son passé 
contradictoire ou en tant que totalité, voire entité-dialectique. L’Histoire est donc toujours une tradition 
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förfädernas kamp och arbete
87

 – det är först då det som Hegel i slutkapitlet av Andens 

fenomenologi kallar för det absoluta vetandet kan uppnås.
88

  Och denna kunskap vid 

historiens slut, detta absoluta vetande, benämner Kojève också, med ett ord som Hegel 

upprepar några gånger i början av detta slutkapitel, men ganska sällan annars använder sig av 

– totalitet.
89

 

I Levinas föreläsningar och essäer från 50-talet kan man tydligt se avtrycken från Kojèves 

tankar kring förståndsförmågans våldsamma konfrontation med döden i form av 

begreppsliggörandets mordiska makt. I essän ”Liberté et commandement” från 1953 beskriver 

Levinas hur begreppsliggörandet utövar ”våld” genom att det berövar det varande dess 

individualitet.
90

 Året därpå, i ”Le Moi et la Totalité”, skriver han att den begreppsliga 

verklighetens generalisering ”är döden”, när den upptar jaget och upplöser det i sitt verk.
91

 

Och i ”La philosophie et l’idée de l’infini” från 1957 blir det tydligt att dödsförmågan och 

förståndsförmågan, herrens kamp och slavens arbete, är två sidor av samma relation till 

döden. Kunskapens eller begreppsliggörandets generaliserande av det enskilda beskrivs som 

”maktens begynnelse”, som ”tämjande” eller ”ägande”. Förnuftet, genom att reducera den 

andre, beskrivs som ”tillägnande” och ”förmåga” – och i franskans ord för förmåga, pouvoir, 

genljuder också alltid dess bibetydelse av ”makt” när Levinas använder sig av det.
92

 

                                                                                                                                                                                     
consciente et voulue, et toute histoire réelle se manifeste aussi comme une historiographie : il n’y a pas 
d’Histoire sans souvenir historique conscient et vécu.” (Ibid. 503-4) 
87

 ”Car c’est en se sachant être mortels que les hommes éduquent leurs enfants, de façon à ce que ceux-ci 
puissent parachever leurs œuvres, en agissant en fonction du souvenir des aïeux disparus.” (Ibid. 526) 
88

 ”Målet, det absoluta vetandet, eller den ande som vet sig som ande, har som sin väg erinringen av andarna 
som de är i sig själva och som de genomför organisationen av sitt rike.” (Hegel, Andens fenomenologi, s 548)  
89

 ”Detta är medvetandets rörelse och i detta är medvetandet sina moments totalitet. – Medvetandet måste 
likaledes förhålla sig till föremålet i enlighet med dess bestämningars totalitet, och på så sätt ha gripit det med 
avseende på varje bestämning. Denna totalitet av dess bestämningar gör föremålet i sig till andligt väsen, och 
för medvetandet blir föremålet i sanning detta genom uppfattandet av var och en av dessa bestämningar 
såsom bestämningar av självet eller genom det ovannämnda andliga förhållandet till dem.” (Ibid. s 534-35) ”Il 
s’agit du Savoir absolu. Et on voit que ce Savoir est caractérisé avant tout et surtout par sa « Totalität » (mot 
qui revient trois fois dans ces huit lignes). Dire que le Savoir est « absolu » c’est-à-dire universellement et 
définitivement valable, c’est-à-dire qu’il est « total », c’est-à-dire qu’il implique en soi, du moins virtuellement, 
toutes les déterminations possibles de la Connaissance et de l’Être, du sujet et de l’objet.” (Kojève, Introduction 
à la lecture de Hegel, s 303-4)     
90

 ”La violence, qui semble être l’application directe d’une force à un être, refuse, en réalité, à l’être toute son 
individualité, en le saisissant comme élément de son calcul, et comme cas particulier d’un concept.” 
(Emmanuel Levinas, Liberté et commandement, Fata Morgana, Paris 1994, s 40) 
91

 ”Mais si cette réalité conceptuelle épuisait son être, l’homme vivant ne différerait pas de l’homme mort. La 
généralisation, c’est la mort. Elle fait entrer le moi et le dissout dans la généralité de son œuvre.” (Emmanuel 
Levinas, ”Le Moi et la Totalité”, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Grasset, Paris 1991, s 37) 
92

 ”La connaissance consiste à saisir l’individu qui seul existe, non pas dans sa singularité qui ne compte pas, 
mais dans sa généralité, la seule dont il y a science. Et là commence toute puissance. La reddition des choses 
extérieures à la liberté humaine à travers leur généralité ne signifie pas seulement, en toute innocence, leur 
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Den kritik av filosofin som förmåga och makt som Levinas utvecklar i slutet av 40-talet och 

under 50-talet, och som tycks härröra ur en särskild relation till döden såsom formulerad av 

Kojève snarare än Heidegger, denna kritik kulminerar i publicerandet av Totalitè et infini 

1961 som en kritik av filosofin som totalitet. I en totalitet blir enligt Levinas 

begreppsliggörandet till en förmåga som ”undertrycker” den andre och tar denne ”i 

besittning”, som ”exploaterar” och ”tillägnar sig” den andre.
93

 Totaliteten – 

begreppsliggörandet och förmågan – är ”orättvis”, ”tyrannisk”, ”omänsklig” och i slutänden 

”mordisk gentemot den Andre”
94

. När historikerna, såsom de efterlevande eller de 

överlevande – les survivants – nedtecknar och gör räkenskap för historien i en totalitet, såsom 

Kojève också beskriver det, integreras och försvinner de enskilda existenserna
95

, relationen 

med den andre i en opersonlig ande, och denna ”integration är grym och orättvis”
96

 i Levinas 

ordalag. 

Men i sina texter från slutet av 40-talet till i början av 60-talet, från Tiden och den andre till 

och med Totalité et infini, beskriver Levinas också en helt annan relation till den andre, som 

bryter totaliteten – en relation som han så småningom kommer att kalla för den etiska 

relationen, och som också bottnar i en helt annan relation till döden än den som beskrivits av 

Heidegger och Kojève. Inte döden som det omöjligas möjlighet utan som det möjligas 

omöjlighet. Inte döden som den vi förmår och förstår utan den inför vilken vi inte längre 

förmår förmå, som är ogripbar, ofattbar. 

                                                                                                                                                                                     
compréhension, mais aussi leur prise en main, leur domestication, leur possession. Dans la possession 
seulement, le moi achève l’identification du divers. Posséder c’est maintenir certes la réalité de cet autre qu’on 
possède, mais en suspendant précisément son indépendance. Dans une civilisation reflétée par la philosophie 
du Même, la liberté s’accomplit comme richesse. La raison qui réduit l’autre est une appropriation et un 
pouvoir.” (Levinas, ”La philosophie et l’idée de l’infini”, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, s 
233) 
93

 ”La thématisation et la conceptualisation, d’ailleurs inséparables, ne sont pas paix avec l’Autre, mais 
suppression ou possession de l’Autre. La possession, en effet, affirme l’Autre, mais au sein d’une négation de 
son indépendance. « Je pense » revient à « je peux » - à une appropriation de ce qui est, à une exploitation de 
la réalité.” (Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, Haag 1961, s 16) 
94

 ”… le pouvoir, par essence, meurtrier de l’Autre…” (Ibid. s 18) 
95

 ”La totalisation ne s’accomplit que dans l’histoire – dans l’histoire des historiographes – c’est-à-dire chez les 
survivants. Elle repose sur l’affirmation et sur la conviction que l’ordre chronologique de l’histoire des 
historiens, dessine la trame de l’être en soi, analogue à la nature. Le temps de l’histoire universelle demeure 
comme le fond ontologique où les existences particulières se perdent, se comptent et où se résument, au 
moins, leurs essences. La naissance et la mort comme moments ponctuels et l’intervalle qui les sépare, se 
logent dans ce temps universel de l’historien qui est un survivant.” (Ibid. s 26) 
96

 ”Si elle prétend intégrer moi et l’autre dans un esprit impersonnel, cette prétendue intégration est cruauté et 
injustice, c'est-à-dire ignore Autrui. L’histoire, rapport entre hommes, ignore une position du Moi envers 
l’Autre où l’Autre demeure transcendant par rapport à moi.” (Ibid. s 23) 
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Vi har tidigare sett hur, i Tiden och den andre, denna andra relation till döden framträder i 

lidandet. Denna relation till den död vi inte längre förmår förmå kännetecknas av en 

passivitet. Men den kännetecknas också av framträdandet av någonting ”ogripbart”, någonting 

som är ”absolut otillgängligt för kunskapen”
 97

. Relationen till döden kännetecknas av att den 

”inte kan upprättas i ljuset”, eller helt enkelt att relationen till döden innebär en relation till ett 

”mysterium”
98

. Detta dödens mysterium kopplar Levinas också till framtiden. ”Det som inte 

på något sätt kan fattas är framtiden: framtidens exterioritet är helt annorlunda än den 

rumsliga exterioriteten just genom det faktum att framtiden är absolut överraskande. 

Föregripandet av framtiden, utkastet av framtiden, som antagits som det väsentliga hos tiden i 

alla teorier från Bergson till Sartre, är bara framtidens nu och inte den autentiska framtiden; 

framtiden är det som inte kan gripas, det som faller över oss och bemäktigar oss.”
99

 Men 

relationen till dödens mysterium, till dödens framtid öppnar också för Levinas en relation till 

den andre.
100

 Att stå öga mot öga med döden innebär för Levinas också att stå ansikte mot 

ansikte med nästan.
101

 

Några år senare, i essän ”L’ontologie est-elle fondamentale?” från 1951, fördjupar Levinas 

beskrivningen av relationen till den andre, ansikte mot ansikte med nästan, och som bottnar i 

en annan relation till döden än såsom förmåga.
102

 Här beskriver han för första gången denna 

relation som en etisk relation. Den omöjlighet och oförmåga att dö som han tidigare beskrivit 

visar sig nu som en omöjlighet och en oförmåga att döda. Ansiktets närvaro, relationen till 

nästan ansikte mot ansikte är en frestelse till mord, men den är också en omöjlighet att mörda 

– ”att inte förmå döda”
103

. Ansiktet gör motstånd mot vår förmåga, trotsar viljan till mord.
104

   

                                                           
97

 Levinas, Tiden och den andre, s 57. 
98

 ”Det okända hos den död som inte direkt ges som ett intet utan svarar mot en erfarenhet av intets 
omöjlighet, betyder inte att döden är något från vilken ingen återvänt och följaktligen skulle förblivit okänt, 
utan det betyder att relationen till döden inte kan upprättas i ljuset; att subjektet står i förhållande till det som 
inte kommer från det självt. Vi skulle kunna säga att subjektet står i ett förhållande till mysteriet.” (Ibid. s 56) 
99

 Ibid. s 61. 
100

 ”… relationen till den Andre är en relation till ett Mysterium.” (Ibid. s 60) ”Följaktligen är det bara en varelse 
vars ensamhet ytterligare förtätats av lidandet, och som uppnått en relation till döden, som befinner sig i en 
domän där relationen till den andre blir möjlig.” (Ibid. s 60-61) ”Relationen till framtiden är själva relationen till 
den andre.” (Ibid. s 61) 
101

 ”Denna situation där händelsen äger rum för ett subjekt som inte kan anta den, som inte förmår något inför 
den, men som ändå på sätt och vis står öga mot öga med den, är relationen till nästan, att stå ansikte mot 
ansikte med nästan…” (Ibid. s 63) 
102

 ”L’humain ne s’offre qu’à une relation qui n’est pas un pouvoir.” (Levinas, ”L’ontologie est-elle 
fondamentale ?”, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, s 22)  
103

 ”La tentation de la négation totale mesurant l’infini de cette tentative et son impossibilité – c’est la présence 
du visage. Être en relation avec autrui face à face – c’est ne pas pouvoir tuer.” (Ibid. s 21) 
104

 ”Le visage signifie autrement. En lui l’infinie résistance de l’étant à notre pouvoir s’affirme précisément 
contre la volonté meurtrière qu’elle défie…” (Ibid. s 21-22) 
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Denna etiska relation, ansikte mot ansikte med nästan, får sedan sin klassiska utformning i 

Totalité et infini. Formuleringen från Tiden och den andre återkommer här flera gånger som 

ett mantra, men denna gång är det i relation till nästan. Nästan visar sig som den inför vilken 

jag inte förmår förmå, som den jag inte förmår behärska – ”sur qui je ne peux pas pouvoir”
105

. 

Nästans ansikte ”trotsar” eller ”förlamar” min förmåga att förmå – ”mon pouvoir de 

pouvoir”
106

. Det ”vägrar” tas i besittning av mina förmågor.
107

 Detta etiska motstånd, denna 

etiska omöjlighet att döda lyser i nästans ansikte, i dennes försvarslösa ögon, och kommer till 

uttryck i det femte budordet – du skall icke dräpa – ett budord som för Levinas är det 

första.
108

  

Detta budord beskrivs också som ett krav eller ett anspråk
109

, en kallelse eller ett anrop. Men 

det är inte ett anrop, som hos Heidegger, där tillvaron inför den egna dödens möjlighet ropar 

till sig själv, ett samvetets rop, som kallar tillvaron till sitt egnaste kunna-vara, sina egnaste 

möjligheter, till beslutsamhet
110

, utan för Levinas handlar det om ett anrop som kommer från 

nästans död och kallar till ansvar för nästan.
111

  

 

                                                           
105

 ”Le discours et le Désir où autrui se présente comme interlocuteur, comme celui sur qui je ne peux pas 
pouvoir, que je ne peux pas tuer, conditionnent cette honte où en tant que moi, je ne suis pas innocente 
spontanéité, mais usurpateur et meurtrier.” (Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, s 56) ”Autrui dont 
la présence exceptionnelle s’inscrit dans l’impossibilité éthique où je suis de le tuer, indique la fin des pouvoirs. 
Si je ne peux plus pouvoir sur lui, c’est qu’il déborde absolument toute idée que je peux avoir de lui.” (Ibid. s 59) 
106

 ”L’expression que le visage introduit dans le monde ne défie pas la faiblesse de mes pouvoirs, mais mon 
pouvoir de pouvoir.” (Ibid. s 172) ”Je ne peux vouloir tuer qu’en étant absolument indépendant, celui qui 
dépasse infiniment mes pouvoirs et qui par là ne s’y oppose pas, mais paralyse le pouvoir même de pouvoir. 
Autrui est le seul être que je peux vouloir tuer.” (Ibid. s 173) 
107

 ”Le visage se refuse à la possession, à mes pouvoirs.” (Ibid. s 172) 
108

 ”Cet infini, plus fort que le meurtre, nous résiste déjà dans son visage, est son visage, est l’expression 
originelle, est le premier mot : « tu ne commettras pas de meurtre ». L’infini paralyse le pouvoir par sa 
résistance infinie au meurtre, qui, dure et insurmontable, luit dans le visage d’autrui, dans la nudité totale de 
ses yeux, sans défense, dans la nudité de l’ouverture absolue du Transcendant. Il y a là une relation non pas 
avec une résistance très grande, mais avec quelque chose d’absolument Autre : la résistance de ce qui n’a pas 
de résistance – la résistance éthique. L’épiphanie du visage suscite cette possibilité de mesurer l’infini de la 
tentation du meurtre, non pas seulement comme une tentation de destruction totale, mais comme 
impossibilité – purement éthique – de cette tentation et tentative.” (Ibid. s 174) 
109

 ”Autrui s’impose comme une exigence…” (Ibid. s 59) 
110

 ”Men är det överhuvudtaget nödvändigt att uttryckligen ställa frågan om vem som ropar? Besvaras denna 
fråga inte för tillvaron lika entydigt som frågan efter den i ropet anropade? I samvetet ropar tillvaron till sig 
själv.” (Heidegger, Vara och tid, s 305) ”Det som måste fasthållas är att det rop vi karaktäriserar samvetet som 
är ett anrop av man-självet i dess själv, såsom detta anrop ropar det upp självet till dess kunna-vara-själv och 
ropar därmed fram tillvaron till dess möjligheter.” (Ibid.) 
111

 ”La mort, source de tous les mythes, n’est présente qu’en autrui ; et seulement en lui, elle me rappelle 
d’urgence à ma dernière essence, à ma responsabilité.” (Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, s 153-
54) 
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III: Ett trauma från ett urminnes förflutet (1963-1996) 
 

…the trauma which I am more than ever convinced is the central orchestrating event of 

Levinas’s philosophy… (Tina Chanter, Time, Death and the Feminine
112

) 

 

Ganska omgående efter det att Levinas publicerat Totalité et infini börjar hans terminologi 

återigen att förändras och hans tänkande går så småningom in i en ny fas som kulminerar i 

samband med att hans andra huvudverk, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, kommer 

ut 1974. En formulering som till exempel ”att inte längre förmå förmå” försvinner tämligen 

spårlöst och byts ut mot ett nytt mantra. Relationen till den andre, ansvaret för nästan, 

befinner sig hitom friheten och aktiviteten, i ”en passivitet passivare än varje passivitet”.
113

 

Samtidigt sätts en helt ny begreppsapparat i spel, en begreppsapparat som Paul Ricœur 

träffande har kallat för en ”våldets tropologi”
114

 och som Ricœur också påpekar utgör en 

chockerande paradox. Det är genom att nästan utövar ett slags våld på subjektet som det 

etiska ansvaret för nästan uppstår.
115

  

Och detta utövade våld får också allvarliga konsekvenser för subjektet. Subjektets relation till 

nästan beskrivs som en sårbarhet eller utsatthet. Anspråket eller anropet från nästan utsätter 

subjektet för sår och kränkningar.
116

 Och inte nog med det. Detta sårade och kränkta subjekt 

blir därmed också utsatt för ett trauma – ett trauma som tycks komma från ett urminnes 

förflutet, som aldrig varit närvarande
117

, och som inte går att återkalla, varken genom minne 

                                                           
112

 Tina Chanter, Time, Death and the Feminine. Levinas with Heidegger, Stanford University Press, Stanford 
2001, s 211. 
113

 ”La responsabilité pour Autrui – dans son antériorité par rapport à ma liberté – dans son antériorité par 
rapport au présent et à la représentation – est une passivité plus passive que toute passivité…” (Emmanuel 
Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, Haag 1974, s 18, min översättning) 
114

 ”Avons-nous assez montré que le Dire de la responsabilité ne peut qu'ajouter au dédire de toute relation 
égalisante une tropologie révulsive déployée de la blessure à l'outrage? Une tropologie de la violence infligée?” 
(Paul Ricœur, Autrement. Lecture d'Autrement qu'être ou au-delà de l'essence d'Emmanuel Levinas, Presses 
Universitaires de France, Paris 1997, s 26) 
115

 ”Le paradoxe devrait choquer, d’une condition d’inhumanité appelée à dire l’injonction éthique. Le non-
éthique dit l’éthique en vertu de sa seule valence d’excès.” (Ibid. s 24) 
116

 ”L’un s’expose à l’autre comme une peau s’expose à ce qui la blesse, comme une joue offerte à celui qui 
frappe. En deçà de l’ambiguité de l’être et de l’étant, avant le Dit, le Dire découvre l’un qui parle, non point 
comme un objet dévoilé à la théorie, mais comme on se découvre en négligeant les défenses, en quittant l’abri, 
en s’exposant à l’outrage – offense et blessure.” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, 1974, s 
63) 
117

 ”Dans la proximité, s’entend un commandement venu comme d’un passé immémorial : qui ne fut jamais 
présent, qui n’a commencé dans aucune liberté.” (Ibid. s 112) 
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eller historieskrivning
118

, till skillnad från hur Kojève beskrev minnets och 

historieskrivningens avgörande roll för att uppnå det absoluta vetandets totalitet. 

I denna våldets tropologi skärps också tonen i kallelsen eller anropet som kommer från 

nästan. Där den etiska relationen i Totalité et infini beskrivs som ett ifrågasättande av 

subjektet
119

, beskrivs den i Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence som en anklagelse, en 

anklagelse som förföljer subjektet, men för ett fel som det inte begått.
120

 Denna förföljelse 

beskrivs också som en besatthet – en besatthet av nästan och ansvaret för denne – en relation 

som varken går att föra tillbaka till kunskap, valfrihet eller medvetande.
121

 Oskyldigt anklagat 

av nästan, förföljt av nästan, besatt av nästan – Levinas går till och med så långt att han 

beskriver det som om subjektet är taget som gisslan av nästan.
122

 

Och denna våldets tropologi får också allvarliga konsekvenser för subjektets själva identitet. 

Levinas beskriver hur detta, av nästan, sårade, kränkta och traumatiserade subjekt, hur detta 

subjekt som är anklagat, förföljt, besatt och taget som gisslan av nästan ansätts av gnagande 

samvetskval som urholkar dess identitet
123

, eller med en nukleär metaforik, urkärnar eller 

klyver subjektets kärna.
124

 

Denna klyvning av subjektet beskrivs nu av Levinas med en religiöst färgad terminologi som 

profetism eller inspiration.
125

 Det profetiska subjektet inspireras av nästan genom att det bär 

                                                           
118

 ”Ici, le coup de l’affection fait impact, traumatiquement, dans un passé plus profond que tout ce que je suis 
à même de rassembler par la mémoire, par l’historiographie de dominer par l’a priori : dans un temps d’avant 
le commencement.” (Ibid. s 111) 
119

 ”La relation éthique qui sous-tend le discours, n’est pas, en effet, une variété de la conscience dont le rayon 
part du Moi. Elle met en question le moi. Cette mise en question part de l’autre.” (Levinas, Totalité et Infini. 
Essai sur l’extériorité, s 169) 
120

 ”… exigence à l’égard de soi, sans égard pour les possibles, c’est-à-dire par delà toute équité-une telle 
exigence se produit sous les espèces d’une accusation précédant la faute, portée contre soi malgré sa propre 
innocence…” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, s 144) ”Le Soi, le persécuté est accusé par 
delà sa faute d’avant la liberté et, par là, d’inavouable innocence.” (Ibid. s 156) 
121

 ”Le prochain m’assigne avant que je ne le désigne – ce qui est une modalité non pas d’un savoir mais d’une 
obsession et, par rapport au connaître, un frémissement de l’humain tout autre.” (Ibid. s 110) ”L’obsession 
n’est pas conscience, ni espèce de conscience, ni modalité de la conscience, bien qu’elle bouleverse la 
conscience qui tend à l’assumer : inassumable comme la persécution.” (Ibid.) ”… nous distinguons dans 
l’obsession une responsabilité qui ne repose sur aucun engagement libre. Responsabilité dont l’entrée dans 
l’être ne peut s’effectuer que sans choix.” (Ibid. s 148) 
122

 ”Je n’ai rien fait et j’ai toujours été en cause : persécuté. L’ipséité, dans sa passivité sans arché de l’identité, 
est otage.” (Ibid. s 145) 
123

 ”…une allée en deçà de l’identité, rongeant cette identité même – identité se rongeant – dans un remords.” 
(Ibid.)  
124

 ”…l’auto-accusation du remords rongerait – mais jusqu’à l’ouverture, jusqu’à la fission – le noyau fermé et 
ferme de la conscience…” (Ibid. s 160)   
125

 ”Le psychisme signifie la revendication du Même par l’Autre ou l’inspiration, au-delà de la logique du même 
et de l’autre, de leur adversité insurmontable. Dénucléation du noyau substantiel du Moi qui se forme dans le 
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vittnesbörd om nästans anrop, kallelse eller påbud som ljuder i munnen på den som svarar på 

kallelsen och lyder påbudet.
126

 Och likt profeten Jesaja svarar och lyder subjektet nästan innan 

denne ropar.
127

 Och likt profeten Jesaja svarar subjektet på sin kallelse med orden ”här är 

jag”.
128

 Och det är detta svar på nästans kallelse, ”här är jag” (me voici), som utgör ansvaret 

för nästan enligt Levinas.
129

 

Detta svar till nästan eller ansvar för nästan beskrivs till slut också det med en religiös 

metaforik, denna gång med termer hämtade från den kristna försoningsläran. Ansvaret innebär 

en ställföreträdelse (substitution)
130

, där subjektet blir ett försoningsoffer
131

 i nästans ställe – 

fast ett motvilligt offer, mot subjektets vilja.
132

 Men det är också, paradoxalt nog, genom detta 

ställföreträdande ansvar, denna motvilliga försoning, som det kluvna subjektets subjektivitet 

uppstår, genom att det är utvalt, unikt, oersättligt – genom att det inte kan undfly sitt 

ansvar.
133

 

Men för Levinas är denna försoning inte slutgiltig, detta sönderslitna eller kluvna subjekt blir 

aldrig helat som hos Hegel i slutet av Andens fenomenologi där försoningen innebär att 

”andens sår läker utan att några ärr blir kvar”.
134

 Hos Levinas är ansvaret obegränsat, 

                                                                                                                                                                                     
Même, fission du noyau « mystérieux » de l’ »intériorité » du sujet par cette assignation à réponse, par cette 
assignation qui ne laisse aucun lieu de refuge, aucune chance à la dérobade et, ainsi, malgré le moi, ou, plus 
exactement, malgré moi, tout le contraire du non-sens, altération sans aliénation ou élection.” (Ibid. s 180) 
126

 ”Le témoignage – cette façon pour le commandement de retentir dans la bouche de celui-là même qui 
obéit…” (Ibid. s 187)  
127

 ”Obéissance précédant l’écoute de l’ordre, l’anachronisme de l’inspiration ou du prophétisme est, selon le 
temps récupérable de la réminiscence, plus paradoxal que la prédication de l’avenir par un oracle. « Avant 
qu’ils appellent, moi je répondrai » - formule à entendre à la lettre.” (Ibid. s 192)  ”Då skall detta ske: Innan de 
ropar svarar jag dem, medan de ännu talar bönhör jag dem.” (Jes 65:24) 
128

 ”Och jag hörde Herren tala, och han sade: ’Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?’ Och jag 
sade: ’Se, här är jag, sänd mig.’” (Jes 6:8) 
129

 ”Le mot Je signifie me voici, répondant de tout et de tous.” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de 
l’essence, s 145) 
130

 ”… car, sous l’accusation de tous, la responsabilité pour tous va jusqu’à la substitution.” (Ibid. s 142) 
131

 ”Toute accusation et persécution, comme toute louange, récompense, punition inter-personnelles 
supposent la subjectivité du Moi, la substitution – la possibilité de se mettre à la place de l’autre qui renvoie au 
transfert du « par l’autre » au « pour l’autre » et, dans la persécution, de l’outrage infligé par l’autre à 
l’expiation de sa faute par moi.” (Ibid. s 150) 
132

 ”… provoquant contre mon gré cette responsabilité, c’est-à-dire me substituant comme otage à Autrui. 
Toute mon intimité s’investit en contre-mon-gré – pour-un-autre.” (Ibid. s 14) 
133

 ”Mais ce désir du non-désirable, cette responsabilité pour le prochain – cette substitution d’otage – c’est la 
subjectivité et l’unicité du sujet.” (Ibid. s 158) ”Dans l’exposition aux blessures et aux outrages, dans le sentir de 
la responsabilité, le soi-même est provoqué comme irremplaçable, comme voué, sans démission possible aux 
autres, et, ainsi, comme incarné pour le « s’offrir » - pour souffrir et pour donner – et, ainsi, un et unique 
d’emblée dans la passivité, ne disposant de rien, qui lui permettrait de ne pas céder à la provocation…” (Ibid. s 
134) 
134

 Hegel, Andens fenomenologi, s 463. 
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outtömligt, omöjligt att fullborda.
135

 Subjektet blir aldrig kvitt nästan och dess anspråk, vi blir 

aldrig kvitt ansvaret för nästan.
136

 För Levinas kan ”självets sår i jaget” aldrig ens ”ärra 

sig”.
137

  

I Autrement qu’être är relationen till döden inte explicit framställd. Men i en lösryckt passage 

beskrivs ansvaret inför nästan och hans ansikte såsom att ”jag vore ansvarig för hans 

dödlighet och skyldig för att överleva”.
138

 Och detta är en formulering som Levinas kom att 

utveckla strax efter publicerandet av Autrement qu’être i en seminarieserie som han höll vid 

Sorbonne under läsåret 1975-76 med titeln ”La mort et le temps” – Döden och tiden. I 

seminarieserien använder sig Levinas av sin nyfunna begreppsapparat, men här är det återigen 

relationen till döden som står i centrum. Och några år senare kom han att fördjupa sina tankar 

kring relationen till döden ytterligare i några essäer som kom att samlas i Levinas kanske sista 

storverk, De Dieu qui vient à l’idée från 1982. 

Flera gånger under seminarieserien vid Sorbonne återkommer Levinas till den lösryckta 

formuleringen från Autrement qu’être. Ansvaret för nästan som i Autrement qu’être beskrevs 

som ställföreträdelse och offer beskrivs nu som ansvaret för nästans död, ett ansvar i egenskap 

av överlevande, men som om den överlevande vore skyldig till nästans olycka eller död.
139

 

Och här har det skett en betydelseförskjutning i förhållande till Totalité et Infini. I det tidigare 

verket var den överlevande eller efterlevande – le survivant – historikern som i Kojèves 

efterföljd genom historieskrivningen och minnets erinring skaffade sig ett totaliserande 

perspektiv över historien där den andres olycka rationaliserades bort utifrån historiens slut. 

Nu är den överlevande istället ett skuldtyngt och traumatiserat ansvarigt subjekt som inte kan 

                                                           
135

 ”La responsabilité illimitée où je me trouve vient d’en deçà de ma liberté, d’un « antérieur-à-tout souvenir » 
d’un « ultérieur-à-tout-accomplissement »…” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, s 12) 
136

 ”Cet ordre qu’il expose à l’autre relève aussi de l’exigence de responsabilité de ma part. Cet infini en un sens 
qui s’offre à moi, marque une non-indifférence pour moi dans mon rapport à l’autre, où je n’en ai jamais fini 
avec lui. Quand je dis « Je fais mon devoir », je mens, car je ne suis jamais quitte envers l’autre.” (Levinas, ”La 
proximité de l’autre”, Altérité et transcendance, s 114) 
137

 ”Relation qui pensée jusqu’au bout, signifie l’incicatrisable blessure du Soi dans le Moi accusé par l’autre 
jusqu’à la persécution et responsable de son persécuteur.” (Ibid. s 162, mina översättningar)  
138

 ”Trace de lui-même, ordonné à ma responsabilité et que je manque, fautif, comme si j’étais responsable de 
sa mortalité et coupable de survivre, le visage est une immédiateté anachronique plus tendue que celle de 
l’image offerte à la droiture de l’intention intuitive.” (Ibid. s 115, min översättning) 
139

 ”Sympathie et compassion, avoir mal pour l’autre ou « mourir mille morts » pour l’autre ont pour condition 
de possibilité une substitution plus radicale à autrui. Une responsabilité pour autrui dans le supporter son 
malheur ou sa fin comme si on en était coupable. Ultime proximité. Survivre comme coupable. Dans ce sens, le 
sacrifice pour autrui créerait avec la mort d’autrui un autre rapport : responsabilité qui serait peut-être le 
pourquoi l’on peut mourir. Dans la culpabilité de survivant, la mort de l’autre est mon affaire.” (Emmanuel 
Levinas, Dieu, la mort et le temps, Grasset, Paris 1993, s 49) Jmf. också s 16, 69, 83 och 84. 
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återkalla det urminnes förflutna som skulden och ansvaret tycks komma ifrån, men trots det 

bär vittnesbörd om. 

Annars är det fortfarande Heideggers analys av döden i Tid och vara som Levinas går i 

polemik med. Men även här har det skett betydelseförskjutningar sedan Totalité et Infini. För 

Heidegger är det som sagt den ångestfyllda relationen till den egna döden som är den 

ursprungliga, men för Levinas är den primära relationen till döden relationen till den andres 

död.
140

 Och den ursprungliga känsla eller affekt som denna relation väcker är inte ångest utan 

fruktan (crainte), fruktan för den andres liv. Och denna känsla, denna ansvarskänsla 

konkretiseras i ett annat påbud än i Totalité et Infini. Det är inte det omöjligas möjlighet som 

hos Heidegger kallar till beslutsamhet. Men det är inte heller längre den etiska omöjligheten 

att döda formulerad i budordet ”Du skall icke dräpa”. För den sene Levinas består 

omöjligheten inför nästans ansikte i omöjligheten att undfly ansvaret för nästan.
141

 För den 

sene Levinas innebär påbudet omöjligheten att lämna nästan ensam inför döden.
142

  

Men hur kan man då finna en logik i denna våldsamma och paradoxala terminologi hos den 

sene Levinas? Och Levinas är för övrigt den förste att erkänna den ”extrema” 

begreppsapparaten, utöver det vanliga.
143

 Ett sätt kan vara, det är åtminstone min hypotes, att 

vända blicken mot den psykoanalytiska idétraditionen. 

Inom Levinasforskningen är det flera som försökt närma Levinas filosofi till psykoanalysen, 

och då särskilt genom traumabegreppet. Både Simon Critchley i sin essä ”The Original 

Traumatism” och Rudolf Bernet i ”The Traumatized Subject” pekar på likheterna mellan 

psykoanalysens och Levinas traumabegrepp. Bernet pekar på att traumat för Levinas såväl 

som för psykoanalysen innebär ett möte med någonting främmande som berör subjektet i dess 

                                                           
140

 ”C’est de la mort de l’autre que je suis responsable au point de m’inclure dans la mort. Ce qui se montre 
peut-être dans une proposition plus acceptable : « Je suis responsable de l’autre en tant qu’il est mortel. » La 
mort de l’autre, c’est là la mort première.” (Ibid. s 53) 
141

 ”Passivité qui n’est pas seulement la possibilité de la mort dans l’être, la possibilité de l’impossibilité ; mais 
impossibilité antérieure à cette possibilité, impossibilité de se dérober…” (Levinas, Autrement qu’être ou au-
delà de l’essence, s 165) 
142

 ”Crainte et responsabilité pour la mort de l’autre homme, même si le sens ultime de cette responsabilité 
pour la mort d’autrui était responsabilité devant l’inexorable et, à la dernière extrémité, l’obligation de ne pas 
laisser l’autre homme seul en face de la mort.” (Emmanuel Levinas, ”La mauvaise conscience et l’inexorable”, 
De Dieu qui vient à l’idée, Vrin, Paris 1982, s 263)  
143

 ”Il se trouve – on le verra au cours de cette étude – que l’humain abordé comme objet parmi d’autres 
(même si on néglige le fait que le savoir se fraye un passage en lui) prend des significations qui s’enchaînent et 
s’impliquent de façon à conduire à des possibilités conceptuelles extrêmes et irréductibles, outrepassant les 
limites où se tient la description, fût-elle dialectique, de l’ordre et de l’être, à l’extraordinaire, à l’au-delà du 
possible – telles que la substitution de l’un à l’autre, l’immémorable passé qui n’a pas traversé le présent, la 
position de soi comme dé-position du Moi, le moins que rien comme unicité, la différence par rapport à l’autre, 
comme non-indifférence.” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, s 74-75)   
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innersta.
144

 Subjektet kan inte föreställa sig eller få kunskap om den traumatiska händelsen
145

 

– det kan inte minnas den, som om händelsen kom från ett urminnes förflutet, men subjektet 

kan inte heller glömma den,
146

 inte bli kvitt den, då den traumatiska händelsen ständigt 

förföljer eller hemsöker det.
147

 I ”Bortom lustprincipen” från 1920 beskriver Sigmund Freud 

hur de ”traumatiska neuroser” som inte minst drabbade ett stort antal soldater under första 

världskriget kännetecknas av ett upprepningstvång där den drabbade tvingas upprepa den 

traumatiska händelsen i till exempel mardrömmar
148

 istället för att ”erinra sig” den ”som en 

del av det förgångna”.
149

 

För Simon Critchley utgör traumat hos Levinas själva möjlighetsbetingelsen för den etiska 

relationen och han betecknar Levinas etik som en traumatologi.
150

 I en senare text går 

Critchley till och med så långt att han med inspiration från Freud och psykoanalysen lite 

tillspetsat kallar det etiska subjektet hos Levinas för en traumatisk neurotiker.
151

 Samtidigt är 

det viktigt att liksom Critchley notera att Levinas själv var kritisk mot psykoanalysen, och då 

                                                           
144

 ”Even if psychoanalysis speaks more abundantly of trauma than does Levinas, it is striking to note that all 
attempts to summarize the psychoanalytic conception of psychic trauma recall the language to which Levinas 
has accustomed us. In effect, trauma in the psychoanalytic sense is the event of the encounter of the subject 
with something totally foreign that nevertheless irremediably concerns it and does so right in its most intimate 
identity.” (Rudolf Bernet, “The Traumatized Subject”, Research in Phenomenology, XXX, 2000, s 162) 
145

 ”It is astonishing to note how much the Levinasian analysis of the ’traumatically commanded’ subject (OB, 
87) agrees with psychoanalytic conceptions of trauma. (---) Levinas also says that the appeal of the other that is 
without precondition on the side of the one to which it is addressed poses a formal denial to all representation 
or knowledge by the intentional consciousness of the subject.” (Ibid. s 165) 
146

 ”There is here more than a passing similarity with the Freudian conception of the temporality of the trauma: 
not only, according to Levinas, does the original delay correspond to the Freudian retroaction, but one is also 
struck by the precision with which the Levinasian notion of the ’immemorial past’ characterizes the first 
moment of the trauma according to Freud, of which we have said that the subject can neither remember nor 
forget it.” (Ibid. s 166) 
147

 ”This nonappearance or ’apparition’ (apparoir) of the Other that commands by supplication remains, 
however, a traumatic experience in that I can never rid myself of it, and no response on my part can silence the 
appeal of the neighbor. (---) We are going to see that Levinas will follow the trace of this self haunted by the 
other…” (Ibid. s 167-68) 
148

 ”Studiet av drömmen torde kunna betraktas som det pålitligaste sättet att utforska djupa själsliga processer. 
Nu har den traumatiska neurosens drömliv den karaktären att det gång på gång för tillbaka den sjuke till 
olyckssituationen, ur vilken han vaknar fylld av ny skräck. Över detta förvånas man alltför litet.” (Sigmund 
Freud, Bortom lustprincipen, Samlade skrifter IX, Natur och Kultur, Stockholm 2003, s 263) 
149

 Ibid. s 267. 
150

 ”In this chapter, I want to discuss just one term in this ethical language, namely trauma or ‘traumatisme’. 
Levinas tries to thematize the subject that is, according to me, the condition of possibility for the ethical 
relation with the notion of trauma. He thinks the subject as trauma – ethics is a traumatology.” (Simon 
Critchley, “The Original Traumatism”, Ethics–Politics–Subjectivity. Essays on Derrida, Levinas and Contemporary 
French Thought, Verso, London/New York 1999, s 185)  
151

 ”In short, the Levinasian ethical subject is a traumatic neurotic.” (Simon Critchley, Infinitely Demanding. 
Ethics of commitment, politics of resistance, Verso, London/New York 2007, s 61) 
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särskilt dess strävan efter att alltid återvända från det omedvetnas irrgångar till det medvetna i 

jakten på kunskap och sanning.
152

 

Även Tina Chanter ser traumat som centralt för Levinas. Hon kopplar det dock inte till 

psykoanalysen utan istället, via en läsning av ”La mort et le temps”, till Förintelsen
153

, såsom 

ett trauma som präglar Levinas filosofi utifrån hans erfarenhet som överlevare.
154

 

Kopplingen mellan traumat och erfarenheten som överlevande från Förintelsen eller andra 

katastrofer är också ett huvudtema i den amerikanske psykiatern Robert Jay Liftons forskning. 

Och Liftons beskrivningar av ”traumasyndrom” och ”överlevarerfarenheter” har också många 

beröringspunkter med den sene Levinas beskrivning av det etiska ansvaret. Den som bevittnat 

andra människors död, särskilt vid stora katastrofer som till exempel Förintelsen, och 

överlevt, drabbas ofta av självförebråelser och skuld gentemot de döda, som hemsöker den 

överlevande som ett trauma, en känsla av skuld som kan bli omöjlig att betala tillbaka och 

som ifrågasätter varför just den överlevande överlevde istället för dem som dog.
155

 Men 

Lifton beskriver också hur denna ”överlevarskuld” kan transformeras från skuld till ansvar i 

någonting som han kallar animating guilt eller anxiety of responsibility.
156

 Detta den 

                                                           
152

 ”Of course, the Freudian resonances in what I have already said will already be apparent, but any possible 
rapprochement between the Levinasian analysis of the subject and Freudian psychoanalysis is specifically and 
violently refused by Levinas in the text we are commenting upon.” (Critchley, “The Original Traumatism”, 
Ethics–Politics–Subjectivity. Essays on Derrida, Levinas and Contemporary French Thought, Verso, s 186) Jmf. “Il 
ne s’agit pas ici de descendre vers l’inconscient qui, défini d’une façon purement négative par rapport au 
conscient, conserve la structure du savoir de soi (quelles que soient les ramifications inattendues qui 
viendraient, dès lors, compliquer cette structure), d’une quête de soi, fût-elle égarée sur des voies obstruées ; 
inconscient qui reste jeu de la conscience dont l’Analyse entend assurer l’aboutissement – contre les troubles 
qui lui viennent des désir refoulés – au nom des règles mêmes de ce jeu. Jeu de la conscience comportant des 
règles, certes mais où l’irresponsabilité du jeu se déclare maladie ; jeu de la conscience qui est jeu par 
excellence, « imagination transcendantale », mais ainsi source de fantasmes.” (Levinas, Autrement qu’être ou 
au-delà de l’essence, s 130, not 6)    
153

 ”Can the trauma which I am more than ever convinced is the central orchestrating event of Levinas’s 
philosophy be understood or thought? What would be required by the understanding or thought that responds 
to the trauma of the Shoah?” (Chanter, Time, Death and the Feminine. Levinas with Heidegger, s 211) 
154

 ”… Levinas’s own ethical philosophy – a philosophy marked by his experience as a survivor.” (Ibid. s 209) 
155

 ”The survivor of disaster, and especially holocaust, faces several formidable problems concerning guilt. He 
has been witness not to death in appropriate sequence but random, absurd, grotesque, and in many cases 
man-made death; which, in turn, threatens his most basic commitments and images concerning life’s reliability 
and significance; that is, radically threatens his centering and grounding. He is susceptible to the sense that it 
could or even should have been he, instead of the other, who died, to guilt over survival priority. His debt to 
the dead can become permanent and unpayable.” (Robert Jay Lifton, The Broken Connection. On Death and the 
Continuity of Life, Simon and Schuster, New York 1979, s 145) 
156

 ”An animating relationship to guilt exists when one can derive from imagery of self-condemnation energy 
toward renewal and change. That revitalizing capacity must draw upon past experience for sensitivity (the 
capacity for self-condemnation or at least ‘uneasiness’ in the face of wrong) without the immobilization (static 
form of guilt). This kind of guilt is the anxiety of responsibility, as it is characterized by a continuous 
transformation of self-condemnation into the feeling that one must, should, and can act against the wrong and 
toward an alternative.” (Ibid. s 139) 
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överlevandes ansvar gentemot de döda kan komma till uttryck på olika sätt att bära 

vittnesbörd om de döda som både kan ha ett stort värde för samhället i stort och ett viktigt 

terapeutiskt värde för den överlevande.
157

 

Här går det att känna igen flera moment i den sene Levinas beskrivning av det etiska ansvaret: 

traumat som hemsöker det etiska subjektet, skulden och ansvaret som förföljer en för nästans 

död i egenskap av överlevande, och som inte går att bli kvitt, subjektets utvaldhet i detta 

ställföreträdande ansvar och subjektets vittnesbörd om nästan. Och i en sen text gör Levinas 

till och med en tydlig koppling mellan sin etiska filosofi och det ”ansvarets ångest” 

(l’angoisse d’une responsabilité) som ”tillkommer individer som överlever offer för våldsam 

död”,
158

 och han gör det efter att ha påmint om alla de 20:e århundradets våldsamma 

katastrofer i form av krig och folkmord som gett upphov till så många mänskliga offer.
159

 

Två forskare som tillsammans analyserat den traumatiska erfarenheten på ett både originellt 

och systematiskt vis är de franska psykoanalytikerna Nicolas Abraham och Maria Torok.
160

 

                                                           
157

 ”When one witnesses the death of people, that really is the process of becoming a survivor, and the witness 
is crucial to the entire survivor experience. The witness is crucial to start with because it’s at the center of what 
one very quickly perceives to be one’s responsibility as a survivor. And it’s involved in the transformation from 
guilt to responsibility. There’s a lot of discussion, and some of it very pained, about survivor guilt. I sometimes 
talk about the paradoxical guilt of survivors. I want to make clear, of course, that there can be self-
condemnation in survivors or what we call guilt, but it’s paradoxical in terms of ethical judgment, because the 
wrong person can castigate himself or herself in terms of what is ethically just… But carrying through the 
witness is a way of transmuting pain and guilt into responsibility, and carrying through that responsibility has 
enormous therapeutic value. It’s both profoundly valuable to society and therapeutic for the individual 
survivor. And it’s therapeutic in the sense of expressing the responsibility but also because that responsibility 
becomes a very central agent for reintegration of the self. One has had this experience, it has been 
overwhelming, the self has been shattered in some degree; the only way one can feel right or justified in 
reconstituting oneself and going on living with some vitality is to carry through one’s responsibility to the dead. 
And it’s carrying through that responsibility via one’s witness, that survivor mission, that enables one to be an 
integrated human being once more.” (“An Interview with Robert Jay Lifton” i Trauma: Explorations in Memory, 
red. Cathy Caruth, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1995, s 138) 
158

 ”Il y a l’angoisse d’une responsabilité qui incombe aux individus survivants à la mort violente des victimes. 
Comme un scrupule de survivre aux dangers qui menacent autrui. Comme si chacun, les mains pures et dans 
son innocence présumée ou certaine, avait à répondre des famines et des meurtres !” (Levinas, ”De l’Unicité”, 
Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, s 198, min översättning) 
159

 ”Mais la conscience de l’Européen n’est pas en paix, à l’heure de la modernité, essentielle à l’Europe, qui est 
aussi l’heure des bilans. Mauvaise conscience au terme de millénaires de la glorieuse Raison, de la Raison 
triomphante du savoir ; mais aussi au terme de millénaires de luttes fratricides politiques mais sanglantes, 
d’impérialisme pris pour universalité, de mépris humain et d’exploitation et jusqu’à ce siècle de deux guerres 
mondiales, de l’oppression, des génocides, de l’holocauste, du terrorisme, du chômage, de la misère toujours 
incessante du tiers monde, des impitoyables doctrines du fascisme et du national-socialisme et jusqu’au 
suprême paradoxe où la défense de la personne s’invertit en stalinisme.” (Ibid. s 197) 
160

 Även på ett personligt plan var Abraham och Torok (eg. Török) präglade av traumatiska erfarenheter, av 
Förintelsen och totalitär förföljelse, då de lämnade hemlandet Ungern för Frankrike i samband med andra 
världskriget. Deras sparsmakade men inflytelserika forskargärning ryms egentligen i två volymer som kom ut 
strax efter Abrahams död 1975, Cryptonomie. Le verbier de l’Homme aux loups (1976) och L’écorce et le noyau 
(1978). 
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Abraham och Torok definierar traumat främst utifrån dess effekter. Den traumatiska 

erfarenheten är den som vi inte kan föra tillbaka till vår föreställnings- eller 

erfarenhetsvärld.
161

 Ett exempel på detta, deras kanske mest berömda, benämner de 

”inkorporering”. Vid en traumatisk förlust av ett kärleksobjekt vägrar den överlevande helt 

sonika att ta sig an det plågsamma och mödosamma sorgearbetet.
162

 Istället för att genom 

sorgearbetets försorg läka det psykiska sår som – också bokstavligt – traumat innebär, 

försöker den överlevande dölja det, mura igen det, kryptera det
163

, genom att inkorporera den 

döde som en levande död i en enklav, i en krypta i jaget.
164

 En levande död som ibland 

hemsöker den överlevande som ett spöke
165

 i ett slags omöjligt eller ändlöst sorgearbete.
166

  

Vi har tidigare sett hur den sene Levinas beskrivningar av det etiska subjektets ansvar för 

nästan såsom en traumatisk kallelse från ett urminnes förflutet som inte går att föra tillbaka 

till vår föreställnings- eller erfarenhet, såsom överlevande nästans död, går i linje med olika 

psykoanalytiska beskrivningar av den överlevandes trauma efter en förlust – så ock med 

Abraham och Toroks teorier. Men det som är särskilt intressant med Abraham och Torok är 

deras beskrivning av vilka konsekvenser detta kan ha för subjektet. Den klyvning av 

subjektet, som de beskriver, i form av inkorporeringen av den döde som en levande död i en 

enklav eller krypta i jaget och som med jämna mellanrum genom olika vittnesbörd hemsöker 

jaget har stora likheter med Levinas beskrivning av den klyvning eller det urkärnande av det 

etiska subjektets kärna genom den kallelse eller det vittnesbörd från nästan som ljuder från 

subjektets mun.  

                                                           
161

 Maria Yassa skriver i sin utmärkta introduktion till Abraham och Torok, ”Depressionen och den inre kryptan” 
(SvD, 20 mar, 2002), att ”den traumatiska valören definieras genom dess effekter på individen. Traumatisk är, 
menar de, varje erfarenhet som är omöjlig att symbolisera, det vill säga att psykiskt smälta och därmed göra till 
en del av den egna erfarenhetsvärlden.” Artikeln finns också i en längre och mer akademisk version på engelska 
med titeln ”Nicolas Abraham and Maria Torok – The inner crypt” i The Scandinavian Psychoanalytic Review nr 
2/2002.  
162

 ”La « guérison » magique par incorporation dispense du travail douloureux du remaniement. Absorber ce 
qui vient à manquer sous forme de nourriture, imaginaire ou réelle, alors que le psychisme est endeuillé, c’est 
refuser le deuil et ses conséquences, c’est refuser d’introduire en soi la partie de soi-même déposée dans ce qui 
est perdu, c’est refuser de savoir le vrai sens de la perte, celui qui ferait qu’en le sachant on serait autre, bref, 
c’est refuser son introjection.” (Nicolas Abraham & Maria Torok, ”Deuil ou mélancolie, Introjecter – incorporer” 
i Nicolas Abraham, L’écorce et le noyau, Aubier-Flammarion, Paris 1978, s 261)   
163

 ”C’est cette plaie que le mélancolique cherche à dissimuler, à entourer d’un mur, à encrypter…” (Ibid. s 272) 
164

 ”Le deuil indicible installe à l’intérieur du sujet un caveau secret. Dans la crypte repose, vivant, reconstitué à 
partir de souvenirs de mots, d’images et d’affects, le corrélat objectal de la perte, en tant que personne 
complète, avec sa propre topique, ainsi que les moments traumatiques – effectifs ou supposés – qui avaient 
rendu l’introjection impraticable.” (Ibid. s 266) 
165

 ”Il arrive cependant que, lors des réalisations libidinales, « à minuit », le fantôme de la crypte vienne hanter 
le gardien du cimetière, en lui faisant des signes étranges et incompréhensibles, en obligeant à accomplir des 
actes insolites, en lui infligeant des sensations inattendues.” (Ibid.) 
166

 ”… un « deuil » interminable.” (Ibid. s 273) 
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Denna säregna jagets topologi kallar Levinas i Autrement qu’être också för ”Den andre i 

mig”
167

 eller ”Den andre i det samma”
168

. I en seminarieserie som han höll parallellt med ”La 

mort et le temps” med titeln ”Dieu et la onto-théo-logie” beskriver han hur den andre i mig, 

den andre i det samma, väcker mig genom att inifrån knacka på skiljeväggarna mellan den 

andre och det samma.
169

 Men det samma kan inte inrymma eller innehålla den andre enligt 

förståelsens eller begripandets struktur. Den andre oroar eller skakar det samma till 

bristningsgränsen.
170

 Den andre i mig eller den andre i det samma ”betecknar på samma gång 

en interioritet och interioritetens omöjlighet”.
171

 Detta ”i” ”måste sättas inom citationstecken 

då det på samma gång befinner sig på utsidan”.
172

 I sitt förord till Abraham och Toroks 

Cryptonomie. Le verbier de l’Homme aux loups beskriver Jacques Derrida en liknande 

”svindlande” topografi, i vilken kryptan på samma gång blir utsidans insida och insidans 

utsida.
173

 Den utgör rent utav ett icke-rum eller en icke-plats (non-lieu), vilket är samma 

begrepp som Levinas använder för att beskriva den plats där den andre i mig, ansvaret för 

nästan huserar.
174

 Traumat, för Levinas såväl som för Abraham och Torok, äger helt enkelt 

inte rum, varken i rumslig eller i tidslig bemärkelse. 

Men hur kan vi då med hjälp av den psykoanalytiska idétraditionen karakterisera den relation 

till döden, den erfarenhet av döden som Levinas beskriver, till en viss del explicit, men 

kanske framförallt implicit, under sin sena period, efter Totalité et infini? Utifrån Liftons 

terminologi skulle man kunna kalla denna erfarenhet av döden för en ”överlevarerfarenhet”. 

                                                           
167

 ”L’autre en moi et au sein de mon identification même –ipséité dépareillée dans son retour à soi : l’auto-
accusation du remords rongerait – mais jusque’à l’ouverture, jusqu’à la fission – le noyau fermé et ferme de la 
conscience…” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, s 160)    
168

 ”Mais cette singulière obéissance antérieure à la représentation, cette allégeance d’avant tout serment, 
cette responsabilité préalable à l’engagement est précisément l’autre-dans-le-même, inspiration et 
prophétisme, le se passer de l’Infini.” (Ibid. s 192) 
169

 ”Un temps fait d’à-coups où le Même est réveillé par l’Autre, comme si l’Autre frappait sur ses parois.” 
(Levinas, Dieu, la mort et le temps, s 161)   
170

 ”Dans le prophétisme ou dans l’inspiration, l’Autre n’est pas dans le Même selon la structure de la 
compréhension, mais l’Autre agite le Même jusqu’à la fission de son noyau”. (Ibid. s 235-36) 
171

 ”Le dans indique à la fois l’intériorité et l’impossibilité de l’intériorité.” (Ibid. s 166, min översättning) 
172

 ”Éveil qui est une exigence, un plus dans le moins, le dans devant être pris entre guillemets puisqu’il est en 
même temps en dehors.” (Ibid. 243, min översättning) 
173

 ”Une cloison sépare l’intérieur de l’intérieur. Le for le plus intérieur (la crypte comme inconscient artificiel, 
comme artefact du Moi) devient le hormis (excepté, sauf, fors), le dehors (foris) pour le for extérieur (Moi) qui 
l’inclut sans le comprendre, afin de n’y rien comprendre (2). Le for intérieur (Moi) s’est mis à l’extérieur de la 
crypte ou, si l’on préfère, a « en lui » constitué la crypte en for extérieur. On a beau remplacer indéfiniment, et 
jusqu’au vertige, le nom des places (intérieur comme extérieur de l’extérieur, ou de l’intérieur, l’extérieur 
comme intérieur de l’intérieur, ou de l’extérieur, etc.), la confusion n’est pas possible.” (Jacques Derrida, ”Fors, 
Les mots anglés de Nicolas Abraham et Maria Torok" i Nicolas Abraham & Maria Torok, Cryptonymie, le verbier 
de l'Homme aux loups, Aubier-Flammarion, Paris 1976, s 21) 
174

 ”Mais pas de topocryptique sans détermination de ce singulier hors-lieu ou non-lieu. La topique des fors 
donne à penser, on vient de le vérifier, un non-lieu dans les lieux, un lieu comme non-lieu.” (Ibid. s 24) 
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Den överlevandes erfarenhet av den andres död, i form av ett urminnes trauma som inte går 

att återkalla, som inte går att föra tillbaka till vår erfarenhetsvärld, men som samtidigt 

förföljer den överlevande, tyngd av en skuld som är omöjlig att bli kvitt, ansatt av ett 

gnagande samvetskval som urholkar den överlevandes identitet men kallar till ett ansvar som 

är omöjligt att undfly. Den överlevandes traumatiska relation till den andres död, som inte går 

att föra tillbaka till en kunskapsrelation, ett sår som vägrar läka och som klyver jaget, en 

förlust som den överlevande vägrar sörja och istället inkorporerar i en krypta, som den andre i 

mig, som en levande död som hemsöker den överlevande i ändlös sorg. Det etiska subjektet 

hos Levinas är alltid redan drabbat av ”en smula galenskap”
175

.  

 

IV: Sammanfattning – Den överlevandes vägran att sörja 
 

Hur börjar man tänka? Sker det genom ursprungliga händelser som ger upphov till frågor, 

som man ställer till sig själv och om sig själv? Eller sker det först genom de tankar och verk 

som man kommer i kontakt med? 

Det börjar troligen med traumatiska tillstånd eller famlande försök, som man inte ens kan klä i 

ord: en separation, ett våldsamt uppträde, ett plötsligt medvetande om tidens monotoni.  

(Emmanuel Lévinas, Etik och oändlighet: Samtal med Philippe Nemo
176

) 

  

I de tre första avsnitten har jag försökt visa att erfarenheten av döden eller relationen till 

döden är ett centralt tema som återfinns, explicit eller implicit, genom hela Levinas filosofiska 

gärning. Detta har jag försökt göra genom att först läsa hans tidiga beskrivningar av dödens 

omöjlighet i ljuset av Heideggers bestämning av döden som det omöjligas möjlighet i Vara 

och tid (avsnitt I); sedan genom att läsa mellanperiodens beskrivningar av hur man inför 

döden och nästan inte förmår förmå såsom en implicit kritik av Alexandre Kojèves uttolkning 

av Hegel (avsnitt II); och slutligen genom att läsa den sena periodens terminologi, av Paul 

Ricœur kallad för en våldets tropologi, utifrån den psykoanalytiska idétraditionen (avsnitt III). 

I detta avsnitt ska jag sammanfattningsvis försöka visa att denna den sena periodens 

erfarenhet av döden eller relation till döden som jag lyft fram med hjälp av psykoanalysen 

                                                           
175

 ”L’Ame est l’autre en moi. Le psychisme, l’un-pour-l’autre, peut-être possession et psychose ; l’âme est déjà 
grain de folie” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, s 86)    
176

 Emmanuel Lévinas, Etik och oändlighet: Samtal med Philippe Nemo, Brutus Östlings Bokförlag, 
Stockholm/Stehag 1993, s 31. 
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tycks gå igen även i de tidigare perioderna, att den traumatiska överlevarerfarenhet av den 

andres död som hemsöker den överlevande och som denne vägrar att sörja kanske egentligen 

är samma erfarenhet av döden som präglar de båda tidigare perioderna om man skrapar lite på 

ytan och tittar närmare på dem.  

Om vi nu återvänder till de litterära exempel på dödens omöjlighet som beskrevs i det första 

avsnittet blir det ganska snabbt tydligt att flera motiv kan sägas gå igen. De vålnader som 

hemsöker Shakespears antihjältar Macbeth och Hamlet och de olycksaliga själar som blir 

levande begravda i Poes sällsamma berättelser, från berättaren i Loss of Breath till Lady 

Madeline i The Fall of the House of Usher, är för Levinas sinnebilder för dödens fasansfulla 

omöjlighet, att döden inte är död nog. Men de skulle också kunna vara sinnebilder för den 

levande döde, igenmurad och begravd i en krypta i den överlevandes jag, den andre i mig, 

som med jämna mellanrum hemsöker, förföljer eller kallar på denne, såsom jag har försökt 

beskriva det etiska subjektet i Levinas senare filosofi. Men redan i Levinas tidiga 

beskrivningar av dödens fasansfulla omöjlighet innebär detta konsekvenser för subjektet. 

Fasan för dödens omöjlighet ”vänder ut och in på subjektets subjektivitet”, en formulering 

som återkommer i Autrement qu’être där ansvarets ställföreträdelse, den andre i mig, ”vänder 

ut och in” (mettre « à l’envers ») på subjektet eller jaget.
177

  Och lägg därtill, bakom dessa 

fantastiska och fasansfulla motiv som kretsar kring levande döda i olika skepnader, ett 

underliggande tema av oförlöst sorg. Hamlets sorg över faderns död, Thomas sorg över sin 

älskade Anne i Blanchots Thomas l’obscur, och inte minst hos Poe, Roderick Ushers sorg 

över Lady Madeline och sorgen över Lenore i The Raven, som i korpens skepnad kastar sin 

mörka skugga över berättarens själ. Så är det kanske inte omöjligt att karaktärisera den 

erfarenhet av döden som omöjlighet som beskrivs i Levinas tidiga texter såsom en 

överlevarerfarenhet präglad av en vägran, eller en omöjlighet, att sörja en traumatisk förlust. 

Levinas beskrivningar av dödens omöjlighet, eller döden som ”det möjligas omöjlighet”, i 

polemik med Heideggers bestämning av döden som ”det omöjligas möjlighet”, fördjupas 

under Levinas mellanperiod från Tiden och den andre till Totalité et infini. Nu beskrivs döden 

som en ”passivitet” som ”fråntar subjektet alla initiativ”, inför vilken vi ”förlorar förmågan att 
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 ”Ce n’est pas seulement que le moi serait un être doué de certaines qualités, dites morales, qu’il porterait 
comme une substance porte des attributs ou qu’elle revêt comme des accidents dans son devenir ; c’est son 
unicité exceptionnelle dans la passivité ou la Passion de Soi, qui est cet événement incessant de sujétion à tout, 
de substitution, le fait, pour l’être, de se dé-prendre, de se vider de son être, de se mettre « à l’envers », et, si 
on peut dire, le fait d’ « autrement qu’être », sujetion qui n’est ni néant, ni produit d’une imagination 
transcendantale.” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, s 149) Jmf. också Ramona Rat, Un-
common Sociality. Thinking sociality with Levinas, Södertörns högskola, Stockholm 2016, s 40-53)   
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förmå”, inför vilken ”subjektet förlorar herraväldet som subjekt” – under denna period snarare 

i polemik med Kojèves bestämning av döden som en förmåga. Iain Thomson har i sin essä 

”Rethinking Levinas on Heidegger on Death” försökt närma denna erfarenhet av döden hos 

Levinas, av passivitet och oförmåga, till den psykologiska erfarenheten av depression.
178

 

Depressionen, eller melankolin, är ju också för Abraham och Torok den vanligaste kliniska 

diagnosen som tar sig uttryck i inkorporering.
179

 Även Stine Holte hittar i sin avhandling 

Meaning and Melancholy in the Thought of Emmanuel Levinas många paralleller mellan 

Levinas filosofi och melankolin.
180

 Utifrån dessa likheter är det kanske inte heller omöjligt att 

även karaktärisera beskrivningarna av relationen till döden som en passivitet, i vilken vi inte 

förmår förmå, såsom ett uttryck för den överlevandes vägran, eller oförmåga, att sörja. 

Jag har också försökt att läsa Levinas kritik av totaliteten som en polemik med Kojèves 

uttolkningar av Hegel. Totaliteten innebär i Kojèves tolkning av Hegel försoningen med 

döden, när tron på livet efter detta (la survie) omvandlas till de efterlevandes (les survivants) 

erinring av historiens blodiga kamp på liv och död i vilken ”andens sår läker utan att några ärr 

blir kvar”. Utifrån Levinas beskrivning av hur denna totalitet bortrationaliserar den andres 

död, och av hur den andre vägrar att underkasta sig denna dialektiska maskin som använder 

sig av döden som drivmedel, denna skoningslösa ande som är beredd att offra liv för att nå sitt 

mål – utifrån detta är det kanske inte heller omöjligt att karaktärisera dessa beskrivningar, i 

polemik med Kojève, såsom den osaliga ande, såsom den andres spöke, som vägrar finna ro 

och istället hemsöker den överlevande (le survivant), eller, med andra ord, såsom den 

skuldtyngda överlevande som vägrar att försona sig med det urminnes trauma, det öppna sår, 

som den andres död innebär. 

Till slut, några ord i marginalen – mellan filosofi och biografi. Paul Ricœur har påpekat det 

paradoxala i att en bok som Autrement qu’être, som så systematiskt framhåller det urminnes, 

det som är otillgängligt för minnet, inleds med en dedikation i form av ett minnesord, en 

gravskrift: ”Till minnet av de som var närmast bland de sex miljoner som mördades av 

nationalsocialisterna, och de miljoner och åter miljoner av alla trosbekännelser och från alla 
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 ”By contrast, I would like to suggest, we can approach the phenomenon Levinas calls ’death’… by 
considering a severe depressive episode, in which the depressed person completely gives up and, for a time at 
least, no longer even tries to reconnect to her world.” (Iain Thomson, “Rethinking Levinas on Heidegger on 
Death”, The Harvard Review of Philosophy, Fall 2009, s 32) 
179

 Jmf. Nicolas Abraham & Maria Torok, ”Deuil ou mélancolie, Introjecter – incorporer” i Abraham, L’écorce et 
le noyau. 
180

 ”As we shall see in the next section, there are strong parallels between Levinas’ ethical subject and 
descriptions of a pathological melancholy…” (Stine Holte, Meaning and Melancholy in the Thought of 
Emmanuel Levinas, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, s 133) 
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nationer, offer för samma hat gentemot den andre människan, för samma antisemitism.”
181

 

Även Maurice Blanchot lyfter fram denna paradox, men han ser det som den paradoxala tanke 

som genomsyrar och bär upp hela Levinas filosofi.
182

 Hur kan vi begripa det ofattbara? Hur 

kan vi erinra oss Auschwitz utan att försona oss med det oförsonliga? Hur kan vi göra den 

andres död rättvisa? Genom att sörja och hålla minnet av den andre levande, eller genom att 

istället hålla sorgen vid liv? Vi ska återkomma till denna fråga i det avslutande avsnittet, men 

som jag har försökt visa tycks det som om Levinas i sin filosofi skulle förespråka det senare. 

Och kanske även i sin biografi. Levinas dedikation i början av Autrement qu’être avslutas 

med några ord på hebreiska: ”Till minnet av min far och mästare, Rabbi Yehiel, son till 

Abraham Halévy, min mor och vägvisare, Dvora, dotter till Rabbi Moshé, mina bröder Dov, 

son till leviten Rabbi Yehiel Halévy, och Aminadab, son till Rabbi Yehiel Halévy, min 

svärfar Rabbi Shmuel, son till Rabbi Guershon Halévy, och min svärmor Malka, dotter till 

Rabbi Haïm.”
183

 Hela Levinas familj i Litauen mördades i början av andra världskriget, och 

enligt hans dotter Simone talade han aldrig om detta. ”Det var ett öppet sår inuti honom, ett 

djupt sår.”
184

 Emmanuel Levinas urminnes trauma?  

 

Postskriptum eller Spöket i maskinen 
 

För spöket som går igen för att hemsöka bär vittnesbörd om existensen av  

en död begravd i den andre. (Nicolas Abraham, ”Notules sur le fantôme”
185

) 

 

Denna uppsats skulle kunna sluta här. Men som ett slags postskriptum, eller snarare kanske ett 

slags prolegomena till framtida forskningsprojekt tar jag chansen att fortsätta en stund till. 
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 ”À la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d’assassinés par les nationaux-socialistes, à 
côté des millions et des millions d’humains de toutes confessions et de toutes nations, victimes de la même 
haine de l’autre homme, du même antisémitisme” (Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, min 
översättning) Jmf. Ricœur, Autrement. Lecture d'Autrement qu'être ou au-delà de l'essence d'Emmanuel 
Levinas, s 14, 39.  
182

 ”Comment philosopher, comment écrire dans le souvenir d’Auschwitz, de ceux qui nous ont dit, parfois en 
des notes enterrées près des crématoires : sachez ce qui s’est passé, n’oubliez pas et en même temps jamais 
vous ne saurez. C’est cette pensée qui traverse, porte, toute la philosophie de Lévinas et qu’il nous propose 
sans la dire, au-delà et avant toute obligation.” (Blanchot, ”Notre compagne clandestine”, Cahiers de L’Herne. 
Blanchot, L’Herne, Paris, 1991, s 315)   
183

 Salomon Malka, Emmanuel Lévinas. La vie et la trace, JC Lattès, 2002, s 95, min översättning.   
184

 Ibid. s 241, min översättning. 
185

 ”Car le fantôme qui revient hanter est le témoignage de l’existence d’un mort enterré dans l’autre.” (Nicolas 
Abraham, ”Notules sur le fantôme” i Abraham, L’écorce et le noyau, s 431, min översättning)  
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Och om jag skulle sluta här skulle jag också misskänna Jacques Derridas betydelse för denna 

uppsats. Derrida lärde på 60-talet känna Nicolas Abraham och Maria Torok såväl som 

Emmanuel Levinas, både på ett personligt och ett vetenskapligt plan. Han var också den som 

introducerade dem för en bredare läsekrets, både i Frankrike och internationellt.
186

 Men 

framförallt gjorde han tidigt en koppling mellan deras olika teorier, en koppling som kom att 

följa Derrida ända till hans allra sista publikationer. Den ”patologiska” vägran att sörja den 

andres död som Abraham och Torok analyserar som en inkorporering av den döde i en krypta 

beskrivs av Derrida som en etisk respekt för den andres alteritet såsom Levinas har definierat 

det. Och samtidigt, det ”normala” sorgearbetet efter den andres död blir för Derrida tvärtom 

likt Hegels erinrande ett respektlöst sätt att utplåna denna alteritet.
187

 Denna grundtanke har 

varit en inspiration för mig i denna uppsats. 

Under 90-talet kom Derrida att utveckla denna grundtanke. I Apories
188

 beskriver han ett antal 

kategorier som inte går att härleda ur eller reduceras till någon ontologi – sorgen, det spöklika 

och överlevandet – och dessa tycks förenas i ett slags lära eller logik som i Marx spöken 

betecknas som en hantologi, en hemsökelsens logik.
189

 Att läsa Derridas hantologi som ett 

sätt att tänka vidare utifrån den överlevarerfarenhet av döden som jag har försökt beskriva hos 

Levinas faller utanför ramarna för denna uppsats men skulle kunna vara ett sätt att vidare 

pröva dess relevans. 
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 Jmf. ”Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d'Emmanuel Levinas” i Jacques Derrida, L'écriture et la 
différence, Seuil, Paris 1967, s 117-228, samt "Fors, Les mots anglés de Nicolas Abraham et Maria Torok" i 
Abraham & Torok, Cryptonymie, le verbier de l'Homme aux loups. 
187

 ”Selon Freud, le deuil consiste à porter l'autre en soi. Il n'y a plus de monde, c'est la fin du monde pour 
l'autre à sa mort, et j'accueille en moi cette fin du monde, je dois porter l'autre et son monde, le monde en moi 
: introjection, intériorisation du souvenir (Erinnerung), idéalisation. La mélancolie accueillerait l'échec et la 
pathologie de ce deuil. Mais si je dois (c'est l'éthique même) porter l'autre en moi pour lui être fidèle, pour en 
respecter l'altérité singulière, une certaine mélancolie doit protester encore contre le deuil normal. Elle ne doit 
jamais se résigner à l'introjection idéalisante.” (Jacques Derrida, Béliers. Le dialogue ininterrompu : entre deux 
infinis, le poème, Galilée, Paris 2003, s 73-74) 
188

 ”L’analytique existentiale ne veut rien connaître du revenant et du deuil. Tout ce qui peut s’en dire, si 
intéressant que cela puisse parfois paraître, relèverait sans doute aux yeux de Heidegger de ces disciplines 
dérivées que sont la psychologie ou la psychanalyse, la théologie ou la métaphysique. Et cela concernerait les 
figures ou les expériences du décès (Ableben) plutôt que la mort proprement dite. C’est ce qu’il répondrait vite, 
trop vite selon moi, à quiconque serait tenté de tenir le deuil et la revenance, la spectralité ou la sur-vivance 
pour des catégories non dérivables ou comme des dérivées non réductibles…” (Derrida, Apories: Mourir –
s'attendre aux "limites de la vérité", s 110-11)  
189

 ”Det hör inte till ontologin, till diskursen om den varandes vara eller om livets eller dödens väsen. Det 
fordrar någonting som vi alltså, av ekonomiska skäl snarare än för att skapa ett nytt ord, kallar hemsökologi 
[hantologie]. Det är en kategori som vi betraktar som irreducibel, och först och främst irreducibel till allt den 
möjliggör, ontologin, teologin, den positiva eller negativa onto-teologin.” (Jacques Derrida, Marx spöken: 
Skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen, Daidalos, Göteborg 2003, s 90-91) 
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Derridas hantologi tar inte bara sin utgångspunkt från Abraham och Toroks teorier om hur en 

vägran att sörja en traumatisk förlust leder till inkorporeringen av den döde som en levande 

död i en krypta i jaget. Den utgår också från den utvidgning av denna teori som de båda 

gjorde strax innan Abrahams död. Här beskrev de hur den outsägliga sorgen efter en 

traumatisk förlust fortsätter att hemsöka, fortsätter att spöka för de kommande 

generationerna.
190

 För Derrida blir hantologin ett sätt ”att lära sig leva med spökena, i samråd 

eller umgänge med spökena, i deras osällskapliga sällskap.”
191

 Och denna ”med-varo” med 

spöken skulle också innebära ett ”ansvar” över generationsgränserna: ”Ingen rättvisa – låt oss 

inte tala om lag, och som sagt inte heller om rätt – förefaller möjlig eller tänkbar utan 

principen om ett ansvar, bortom varje levande närvaro, i det som bryter sönder den levande 

närvaron, inför vålnaderna av de som ännu inte är födda eller som redan är döda, oavsett om 

de är offer för krig, för politiska eller andra former av våld, nationalistiska, rasistiska, 

kolonialistiska, sexistiska eller andra former av utrotningar, offer för den kapitalistiska 

imperialismen eller någon av totalitarismens alla former.”
192

 

Men det handlar inte om att bara bli ännu en kugge i den dekonstruktiva maskinen. Tvärtom. I 

en av sina introduktioner till Abraham och Toroks teorier, "Moi - la psychanalyse", frågar sig 

Derrida om det i överförd betydelse inte skulle kunna finnas ”en krypta eller ett spöke i 

psykoanalysens jag”.
193

 Och om vi på samma sätt skulle ställa oss frågan – tänk om det skulle 

finnas en krypta eller spöke i dekonstruktionens jag? Om den överlevarerfarenhet av döden 

som jag har försökt beskriva skulle fungera som en krypta i Levinas filosofi, och som ett 

spöke för Derridas dekonstruktion? Vad skulle det i så fall betyda för alla oss i kommande 

generationer som försöker tänka vidare utifrån Levinas och Derrida? 

Den franske psykoanalytikern Serge Tisseron beskriver, i Abraham och Toroks efterföljd, hur 

det som döljs i den första generationens krypta som det ”outsägliga”, i nästa generation blir 

någonting ”onämnbart”, för att i den tredje generationen och framåt bli ”otänkbart”.
194

 Men 
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 ”Si le fantôme n’est pas lié à la perte d’un objet, il ne saurait être le fait d’un deuil manqué. Tel serait plutôt 
le cas du mélancolique ou de toutes les personnes qui portent une tombe en elles. C’est à leurs enfants ou à 
leurs descendants qu’échoit le destin d’objectiver, sous les espèces du revenant, de telles tombes enfouies. 
Car, ce sont elles, les tombes des autres, qui reviennent les hanter.” (Nicolas Abraham, ”Notules sur le 
fantôme” i Abraham, L’écorce et le noyau, s 427)  
191

 Derrida, Marx spöken: Skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen, s 26. 
192

 Ibid., s 27. 
193

 ”… et s’il y avait de la crypte ou du fantôme dans le Moi de la psychanalyse?” (Jacques Derrida, ”Moi – la 
psychanalyse”, Psyché. Inventions de l’autre, Galilée, Paris 1987, s 158) 
194

 ”Trois mots sont d’ailleurs souvent confondus autour des effets des secrets, alors qu’ils ont des significations 
très précisément différentes. Ces trois mots sont « indicible », « innommable » et « impensable ». À la 
première génération, le secret est « indicible » en ce sens qu’il ne peut pas être dit, soit parce qu’il recouvre 
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hur kan vi tänka det otänkbara? Hur ”besvärjer”
195

 vi, med Nicolas Abrahams terminologi, 

eller till och med, hur ”dekonstruerar”
196

 vi våra filosofiska spöken? Hur besvärjer eller 

dekonstruerar vi spöket i den dekonstruktiva maskinen? 

Och slutligen skulle jag vilja utöka detta forskningsfält ytterligare, för att inkludera de andra 

två stora alternativa berättelserna om döden som börjar ta form under 40-talet, Batailles och 

Blanchots. Berättelser som, enligt Joseph Libertson, såväl Bataille, Blanchot som Levinas 

tycktes kunna berätta med varandras röster, och som jag blir alltmer övertygad om vittnar om 

samma överlevnadserfarenhet av döden, samma vägran att sörja den andres död. Dessa röster 

om döden, som tycks komma annorstädes ifrån, från andra sidan, från den andra stranden, 

från döden – dessa spöklika röster som, utifrån sin märkvärdigt privilegierade position inte 

bara i relation till Derrida och dekonstruktionen, utan till hela den poststrukturalistiska 

generationen (Deleuze, Lyotard, Foucault etc.), hemsöker denna generation och fortsätter att 

hemsöka oss alla som lever och tänker vidare. Hur får vi dessa röster som talar i oss och får 

oss att tala, att avbrytas, att tystna tillräckligt länge för att vi ska kunna hitta vår egen röst? 

Detta är kanske vad både denna uppsats och detta kommande, kanske för alltid kommande 

forskningsprojekt, till syvende och sist handlar om.  
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