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Lidandets språk: 
från tystnad till vittnesmål

ARI HIRVONEN

Ett minne. Tiden: efter kriget. Platsen: Paris. En ung man kämpar för 
att återanpassa sig till livet. Hans mor, hans far, hans lillasyster är alla 
borta. Han är ensam. På gränsen till förtvivlan. Och ändå ger han inte 
upp. Tvärtom, han försöker fi nna en plats bland de levande. Han till-
ägnar sig ett nytt språk. Han får vänner som i likhet med honom menar 
att minnet av ondskan kan vara ett skydd mot ondskan; att minnet av 
döden kan vara ett skydd mot döden. 

Elie Wiesel, Nobelföreläsning

Vi räddade, / Våra kroppar klagar ännu. / … / Vi räddade, / Alltjämt 
äter oss ångestens maskar.

Nelly Sachs, ”De räddades kör”

Lidandets vittnesmål 

”Om grekerna uppfann tragedin, romarna episteln och renässansen 
sonetten, så uppfann vår generation en ny litteratur: vittnesmålet”, 
skriver Elie Wiesel, här med syftning på vittnesmålen från dem som 
överlevt Förintelsen.246 I sin föreläsning vid mottagandet av Nobels 

246. I den juridiska kontexten är vittnesmålet en typ av bevisning som inhämtas 
från ett vittne som gör ett uttalande om fakta. När fakta i målet inte är klara, 
behövs vittnesmål. Som Shoshana Felman säger, lagens rättegångsmodell drama-
tiserar en institutionaliserad sanningskris som domen måste lösa. I fråga om För-
intelsen har vi att göra med långt mer djupgående sanningskriser. Detta är också 
en anledning till det problematiska med folkmordsrättegångar. För det första 
innebär rättegången förvisso att off ret får träda fram och ges en möjlighet att tala. 
Men därvid riskerar man att stänga munnen på nytt, att återigen tysta off ret, efter-
som domstolen enbart vill höra juridiskt relevanta fakta. Outsägligt lidande räk-
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fredspris frågade sig Wiesel varför man skulle fortsätta, varför man 
skulle lyssna till minnets kall och kallet att minnas, om minnet hela 
tiden leder tillbaka till mardrömmens Auschwitz, som ifrågasatte allt 
som föregått det. Varför inte glömma det förfl utna, smärtan och lidan-
det, eftersom minnet liksom kroppen skyddar sina sår? ”När dagen 
gryr efter en sömnlös natt, måste våra spöken dra sig tillbaka; de döda 
beordras återvända till sina gravar. Men för första gången i historien 
kunde vi inte begrava våra döda. Vi bär deras gravar inom oss. För oss 
var glömskan aldrig ett alternativ.”

Därför är detta att minnas för Wiesel en ädel och nödvändig hand-
ling. Därför är avvisandet av minnet en gudomlig förbannelse som 
dömer oss att upprepa det förfl utnas katastrofer. Därför påminner 
Wiesel oss om dessa människor i varje ghetto och varje läger som var 
tvungna att nedteckna varje berättelse, varje möte, om människor som 
var tvungna att vittna, om människor som historikern Shimon 
Dubnov, som gång på gång, ända fram till sin död, sa till sina kamrater 
i Rigas ghetto: Yidden, schreibt un ferschreibt: ”Judar, skriv ner alltsam-
mans”.

nas inte. Vittnesmålet kan därmed förvandlas till en rättslig berättelse, åtmins-
tone när domstolen i sin dom uttalar sig om fakta i målet. För det andra kan re-
sultatet bli det som skedde vid Nürnbergrättegångarna, mot de främsta nazistiska 
krigsförbrytarna, där off ren egentligen inte beaktades eller bara sågs som mer 
eller mindre abstrakta off er. För det tredje kan domstolen visserligen beredda 
utrymme för off ren att ge röst åt sitt lidande, att förmedla de fasansfulla fakta, att 
visa världen den totalitära regimens fasansfulla brott, som ett pedagogiskt skåde-
spel i ett demokratiskt samhälle, för att synliggöra rättssamhällets makt och un-
dervisa människor om ondskan och det enorma lidande den orsakat; men detta 
är inte domstolens huvudsakliga funktion. Arendt menade som bekant att rätte-
gången mot Eichmann misslyckades, eftersom syftet med en rättegång, enligt 
henne, är att skipa rättvisa och inget annat (vartill kom problem med principerna 
om rättvist förfarande och laga process). Jag håller med Arendt, men det innebär 
inte att domstolen inte ibland kunde utgöra en möjlighet att ge off ren återupprät-
telse. Se Elie Wiesel, ”The Holocaust as a Literary Inspiration”, i E. Wiesel m.fl ., 
Dimensions of the Holocaust (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1977), 
s. 9; Shoshana Felman, ”Education and Crises, Or the Vicissitudes of Teaching”, 
i Shoshana Felman och Dori Laub, Testimony. Crises of Witnessing in Literature. Psy-
choanalysis and History (New York & London: Routledge, 1992), s. 6; Hannah 
Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (New York: Penguin, 
1994).
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Det fanns alltså de som bevittnade smärtan och lidandet, och som 
försökte vittna om Förintelsens fasor. Men, fortsätter Wiesel, ”språket 
svek oss. Vi var tvungna att uppfi nna ett nytt språk, för våra egna ord 
var inadekvata, blodlösa”. Och även om språket inte hade svikit, så 
vägrade människor lyssna; och de som ändå lyssnade vägrade tro; och 
de som ändå trodde kunde inte förstå, eftersom erfarenheten av lägren 
trotsar inte bara alla uttryck, utan också all förståelse.247 Som Hannah 
Arendt sa om sina reaktioner på de första ryktena om förintelseläger, 
det var som om en avgrund öppnat sig; någonting hände som ingen 
av oss kan försona sig med.248 

Wiesel påpekar att språket var så korrumperat att det måste uppfi n-
nas på nytt och renas. Enligt George Steiner händer något med språket 
under sådana förhållanden: ”Använd ett språk för att tänka ut, orga-
nisera och berättiga Belsen; använd det för att upprätta specifi kationer 
för gasugnar; använd det för att avhumanisera människan under tolv 
år av kalkylerad bestialitet.” Efter detta kan språket inte längre, åt-
minstone inte lika bra som förr, fylla sina två främsta funktioner: ”att 
förmedla den mänskliga ordning som vi kallar lag och kommunicera 
det innersta i människans själ som vi kallar nåd”.249 Bengt Holmström 
säger, i sin inledning till Nelly Sachs dikter, att nationalsocialismens 
”ojämförbara språkförvirring var […] en förutsättning för […] för-
nuftets och moralens insomnande, självkastrationen inför den nakna 
maktviljan […]. Språkförvrängningen hade bevisat sin makt. Hur 
skulle ett oförvrängt språk längre kunna hävda sig?”250 Därför måste, 
enligt Wiesel, vittnesmål om lidandet skrivas ”inte med ord utan mot 
ord”. Man måste minnas det förfl utna, i vetskap om att vad man har 
att säga aldrig kommer att kunna sägas, vad man hoppas förmedla 

247. Elie Wiesel, ”Hope, Despair and Memory”, Nobelföreläsning, 11 december 
1986. http://nobelprize.org.
248. Theodor W. Adorno, ”Cultural Criticism and Society”, i Can One Live after 
Auschwitz? (Stanford, Cal.: Stanford University Press, 2003), s. 162.
249. George Steiner, Language and Silence: Essays on Language, Literature, and the 
Inhuman (New York: Atheneum, 1967), s. 101.
250. Bengt Holmqvist, ”Längtans språk. En introduktion till Nelly Sachs”, i B. 
Holmqvist, Kritiska ögonblick. Essäer, artiklar 1946–1986 (Bonniers: Stockholm, 
1987), s. 373 f.
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aldrig kommer att förmedlas.251 Vad vittnet kan göra är bara att kom-
municera omöjligheten av kommunikation.252 Eller med Jacques Der-
ridas formulering, det som sades på tyska under nazismen var en död, 
”erfarenheten av nazismen är ett brott mot det tyska språket”.253 

Men hur ska man kunna vittna om ondskan, smärtan och lidandet 
om språket sviker, om det vi möter i dessa vittnesmål är ”minnets 
ruiner”, med en formulering hos Lawrence L. Langer, som skrivit om 
vittnesmål från off er som överlevt Förintelsen. Han lånar formule-
ringen från Ida Fink, som utifrån sina egna erfarenheter av Förintelsen 
talade om en tid som inte mäts i månader och år, utan i brottstycken, 
separationer, urval, tystnader, som för alltid fragmentiserar livet och 
förhindrar dess fullhet. Vittnesmål är en form av erinran, hos vittnen 
som kämpar för att få sina hågkomster av erfarenheterna från lägren 
att gå ihop med resten av sina liv. Men detta visar sig vara en omöjlig 
uppgift. Vad det är fråga om, särskilt i muntliga vittnesmål från dem 
som bevittnade Förintelsen, är inte bara omöjligheten av att dela 
 denna erfarenhet, utan också deras frustrerade känsla av ett kommu-
nikativt sammanbrott.

Shoshana Felman och Dori Laub talar om vittnandets kris: För-
intelsen var en händelse utan vittnen, eftersom möjligheten av ett 
 gemensamt seende förstördes, eftersom off ren omgavs av förvridna 
bilder av händelserna och inte hade något begreppsligt ramverk inom 
vilket sanningen om vad som hände kunde framträda.254 Hur ska man 
kunna tala – eller föra in i språket, i signifi anternas symboliska ord-

251. Elie Wiesel, ”The Holocaust as a Literary Inspiration”, s. 8.
252. ”Det tyska språket hade dödats av subjekt som använde det på ett visst sätt, 
genom att få det att säga något på ett eller annat sätt. Det dödades genom bana-
lisering och trivialisering. Därtill kommer den död som kommer över språket på 
grund av vad språket är: upprepning, letargi, mekanisering osv.” Jacques Derrida, 
”Language is Never Owned. An Interview”, i J. Derrida, Sovereignities in Question. 
The Poetics of Paul Celan, red. Thomas Dutoit & Outi Pasanen (New York: Fordham 
University Press, 2005), s. 106. 
253. Lawrence L. Langer, Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory (New Haven: 
Yale University Press, 1991); Ida Fink, A Scrap of Time and Other Stories (New York: 
Schocken Books, 1989), s. 3; John K. Roth, ”Langer’s Listening: Holocaust Testi-
monies in the Ruins of Memory”, recension i Holocaust and Genocide Studies, Vol. 
6, No. 4, 1991, s. 415–419.
254. Se Felman & Laub, Testimony.
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ning – det enorma trauma som drabbade lägrens off er, och som om-
intetgjorde varje innebörd och mening? Hur ska man kunna hantera 
de traumatiska eff ekterna av denna skakande erfarenhet, orsakade av 
att erfarenheten, när den ägde rum, inte kunde formuleras? Och kan 
vi, som också är kallade – till och med förpliktade – att svara på, det 
vill säga vittna om detta lidande, någonsin vara säkra på att inte svika 
vårt ansvar som vittnen till vittnet? Är vittnesmål, till sist, dömda att 
misslyckas? Och om vi tänker på litteraturen som en plats för vittnes-
mål, måste vi också ställa frågan om innebörden av Adornos uttalande: 
”Att skriva poesi efter Auschwitz är barbariskt”. Innebär detta att 
 litteratur om Förintelsen, eller alla vittnesmål om lidandet, är för-
bjudna?255 

Men samtidigt är detta redan en början på ett vittnesmål, när man 
vittnar om en frånvaro och en händelse som ännu inte blivit närva-
rande, trots dess överväldigande och tvingande karaktär av ett verkligt 

255. Här bör vi inte stirra oss blinda på den bokstavliga innebörden, utan tänka 
på den hebreiska lagens tradition och förbudet mot avbilder. Adorno tycks ut-
färda ett förbud mot framställning av Förintelsen inom diktningen. Men eftersom 
förbudet mot avbilder i det andra budordet också innebär att det är omöjligt att 
skapa bilder av det gudomliga, syftar uttalandet på omöjligheten av att framställa, 
återge eller representera Förintelsen. Utfärdar Adorno därmed ett ikonoklastiskt 
förbud mot alla bilder av Förintelsen? Kanske gäller förbudet bara en viss typ av 
framställning. Adorno själv talar om ”ett sinnlighetens tabu”, ett tabu omfat-
tande allt som är materiellt och härrör från naturen. I konsten skulle den otänk-
bara ondskan, det obegripliga lidandet och den rena fysiska smärtan oundvikligen 
estetiseras, omvandlas, sentimentaliseras eller poetiseras, och något av fasan i det 
som varit skulle därmed ha mildrats. Icke-refererande och icke-föreställande ab-
strakta bilder kunde vara ett alternativ till fi gurativa bilder som lockar till sinnlig 
dyrkan. Jean-Joseph Goux påminner om att den som skulpterar en bild av Gud 
skapar en materiell och moderlig bild som inbjuder till sinnlig dyrkan. Därför 
måste man vända sig bort från sinnena, det moderliga och begäret, till det subli-
ma, orepresenterbara, faderns lag. Man måste se med den etiske betraktarens 
blick, som någon som vänt sig bort från begäret, från njutningen och sinnligheten 
och internaliserat lagen, det andra budordet. I stället för att undvika den trauma-
tiska kunskapen måste den konfronteras utan sinnliga fl yktvägar. Man bör be-
trakta utan lust, utan fetischism, utan fi xering på ett objekt. Frågan gäller därför 
inte i första hand ett förbud mot bilder av Förintelsen, utan snarare ett tabu mot 
en sinnlig eller libidinös relation till bilden. Se Lisa Salzman, Anselm Kiefer and Art 
After Auschwitz (Cambridge University Press, 1998), s. 20–23.
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skeende. Detta är också början på ett tilltal till den andre, som ett 
åberopande av en gemenskap och vår förpliktelse att svara. Att tala är 
därför inte bara att nedteckna minnen, utan snarare en talakt som 
försöker rekonstruera möjligheten av att tala och bli hörd av en annan 
och av sig själv. Genom att avvisa tystnaden och välja att vittna, blir 
det också möjligt att inte bara tala till någon, att nå den andre och 
hävda sin existens genom att berätta, utan också att tala för någon. Det 
är ett slags apostrofering, bokstavligen en hänvändelse, som vänder sig 
till de frånvarande, de förlorade och de döda, som Nanette C. Auer-
hahn och Dori Laub skriver. Talet är ett sätt att återhämta de döda 
från glömskan, att bevilja de döda en röst, att införliva dem och deras 
lidande i historien. ”Ytterst vittnar överlevaren inte för historien, utan 
för specifi ka människor för vilka han därmed bekräftar att de inte är 
glömda.”256 

Samtidigt kan vittnesmål, som Maurice Blanchot säger, ses ”som 
nattliga tecken, tysta varningar”.257 Jag ska nu fokusera på två förfat-
tare vars vittnesmål kan ses som sådana tysta varningar: Sarah Kof-
man och Paul Celan.

Dubbelbindning

Dessa problem när det gäller att vittna om och uttrycka lidandet fi nner 
man i texter av Sarah Kofman, i anknytning till hennes egna erfaren-
heter av Förintelsen. Rue Ordener, rue Labat var hennes näst sista verk, 
publicerat samma år, 1994, som hon begick självmord. Detta är hennes 
enda självbiografi ska text i bokform, och man har spekulerat om för-
hållandet mellan hennes självmord och nedtecknandet av ett vittnes-
mål om lidande och trauma. Redan i ”Ma vie et la psychanalyse” sa 
hon att hon alltid haft en önskan att berätta om (raconter) sitt liv, men 
att hon inte förmått det eftersom det är outsägligt, något som inte 
låter sig berättas. I Autobiogriff ures hävdade hon dessutom att alla själv-

256. Nanette C. Auerhahn & Dori Laub, ”Holocaust Testimony”, Holocaust and 
Genocide Studies, Vol. 5, No. 4, 1990, s. 447–462; se också Felman & Laub, Testi-
mony.
257. Maurice Blanchot, Friendship (Stanford: Stanford University Press, 1997), s. 
100.
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biografi er är falska, skrivna som retroaktiva illusioner i idealiserande 
syfte, med hänvisning till Freuds kritiska syn på självbiografi n och 
biografi er liksom till Nietzsches självbiografi er och döden för autos 
som subjekt.258 Men i Rue Ordener, rue Labat har vi likväl hennes histo-
ria, berättelsen om hennes barndom i Paris, en berättelse om en familj 
som splittras, om en far som försvann, om överlevnad och den skuld-
känsla och ångest som det orsakade. Här berättas också om två möd-
rar, hennes biologiska mor och en kristen änka, Mémé, och två adres-
ser, av vilka rue Labat var ett gömställe men också en plats där hennes 
judiskhet, arvet från fadern, skulle suddas ut. Hon blir Suzanne. Detta 
innebär samtidigt en vändning bort från hennes biologiska mor, och 
efter befrielsen fi nner hon sig stå mitt i konfl ikten mellan dessa två 
mödrar.

Hennes far, en parisisk rabbin vid namn Berek Kofman, tillfånga-
togs i en uppsamling av parisiska judar den 16-17 juli 1942 och depor-
terades till Auschwitz 1942. Där begravdes han levande eftersom han 
försökte iaktta sabbaten, genom att vägra arbeta den dagen för att 
kunna be till Gud för dem alla – en handling som Kofman, med hän-
visning till Blanchot, ser som ett bekräftande av människans relation 
till det som utesluter all relation (rapport), det vill säga till ”det oänd-
ligt avlägsna, det absolut främmande”.259 De lui, il me reste seulement le 
stylo: allt Kofman har kvar av sin far är reservoarpennan, som hon en 
dag tog från mammans handväska. Denna penna använde hon genom 
hela skolan, och den gick sönder innan hon kunde förmå sig att släppa 
taget om den. Men hon har den fortfarande kvar, lagad med tejp: ”den 
ligger framför mig på mitt arbetsbord och förpliktar mig att skriva, 
skriva [écrire, écrire]”.260 

”Eftersom han var jude dog min far i Auschwitz”, skriver Kofman i 
sin tidigare bok Paroles suff oquées, publicerad 1987.261 Kofman återger i 

258. Sarah Kofman, Autobiogriff ures. Du chat Murr d’Hoff mann (Paris: Galilée, 
1984), s. 99.
259. Det vi har att tacka den judiska monoteismen för, enligt Blanchot, är inte 
uppenbarandet av den ende Guden, utan uppenbarandet av talet som den plats 
där människorna står i en relation till l’infi niment Distant, l’absolument Étranger. 
Maurice Blanchot, L’Entretien infi ni (Paris: Gallimard, 1969), s. 187.
260. Sarah Kofman, Rue Ordener, rue Labat (Paris: Galilée, 1994), s. 9.
261. Sarah Kofman, Smothered Words (Evanston, IL: Northwestern University 
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boken en del av Serge Klarsfelds lista, eller minnesmärke i textens 
form, över de franska deporterade som dödades i lägren. Hennes fars 
namn fi nns på listan. Denna lista, detta sublima minnesmärke, med 
sin frånvaro av patos, sin nykterhet och sin ”neutrala” information tar 
andan ur henne. Hon upplever textens ”neutrala” röst som en indirekt 
kallelse. Det är rösten hos katastrofen själv, hos denna händelse i vil-
ken alla möjligheter försvann, ”som mot hela mänskligheten utdelade 
’ett avgörande slag som inte lämnade något orört’”. Denna röst för-
stummar henne, får henne att tvivla på sunda förnuftet, allt förnuft: 
den ”kväver mig med tystnad: ’en tystnad som ett ordlöst skrik; stumt, 
och ändå ändlöst skrikande’”.262 

Boken är tillägnad tre personer: fadern, Blanchot och Robert An-
telme. Redan av de just anförda citaten inom citat framgår det att 
hennes ”självbiografi ska” bok är en hyllning till Blanchot för de frag-
ment om Auschwitz som fi nns utspridda i hans texter: ”skrifter om 
askan, skrifter om katastrofen”, en hyllning som anstår henne ”som 
en kvinnlig judisk intellektuell som överlevt Förintelsen”.263 Även 
Blanchots uppfattning om plikten att tala just när man inte förmår tala 
var viktig för henne. Hon vänder sig också till Antelmes memoarer 
från ett koncentrationsläger, L’Espèce humaine, där han berättade om 
den förvirring som överlevare från lägren drabbades av: de ville tala 
och bli hörda, men det var omöjligt, för knappt hade de börjat tala 
förrän orden stockade sig, som om de skulle kvävas. För honom, som 
Martin Crowley formulerar det, har vittnesmålet en framtid, men det 
är en bräcklig framtid: när vittnesmålets spår ska föras vidare kan det 
bara aktualiseras genom nya läsningar, som kan göra vad som helst 
med det. Men läsningen uppfyller också vittnesmålets strävan, genom 
att läsaren bekräftar den närvaro de tillkännager. Historien är därmed 
”det omstridda rum där askan överlever: kanske fruktbar, kanske bara 
bräcklig, en rest”.264 Detta är Antelmes etiska fordran: ”Att vara  tvingad 

Press, 1998), s. 9; orig. Paroles suff oquées (Paris: Galilée, 1987). Om Nietzsche, se 
Sarah Kofman, Explosion I: De l’ ”Ecce Homo de Nietzsche” (Paris: Galilée, 1992).
262. Kofman, Smothered Words, s. 10 f.
263. Ibid., s. 7 f.
264. Martin Crowley, ”Remaining Human: Robert Antelme’s L’Espèce humaine”, 
French Studies, Vol. LVI, No. 4, 471–482, 479. För Derrida är aska en gestalt av 
spåret, som omintetgör all ontologi genom sin omöjliga relation till närvaron. 
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att tala utan att kunna tala eller bli förstådd, att vara tvingad att kvä-
vas.”265 

Detta är Sarah Kofmans sätt att bearbeta erinringens och skrivan-
dets problem, den eff ekt som de överlevandes lidande har på framställ-
ningens möjlighet och de etiska frågorna kring skildrandet av Förin-
telsen. En fråga som löper genom hela boken är utifrån vilken position 
hon själv, som överlevande, förmår skriva och vittna, när man  betänker 
Blanchots reaktion på Förintelsen som det obekanta namnet, främman-
de för all mening, som en absolut historisk händelse, den totala för-
bränning i vilken hela historien fattade eld, som Kofman citerar.266 

”Hur kan man tala om det inför vilket varje möjlighet till tal upp-
hör?”267 Hur kan det inte sägas och hur kan det sägas, frågar sig Kof-
man med Blanchots paradoxala formulering, när man känner ”denna 
märkliga dubbelbindning: ett oändligt anspråk på att tala, en plikt att tala 
i det oändliga som åläggs en med obetvinglig makt, och samtidigt en 
nästan fysisk omöjlighet att tala, en kvävande känsla”.268 För Kofman 
producerade Förintelsen ordknutar, ord som både fordras och är för-
bjudna, eftersom de har internaliserats och hållits tillbaka alltför länge. 
Orden är kvävande. De ”fastnar i halsen och får en att kvävas, tappa 
andan”, de berövar en ”möjligheten att ens börja”.269 Men samtidigt 
måste man tala, för att vittna. En plikt att tala kvarstår trots allt, säger 
Kofman, att utan ände tala ”för dem som inte kunde tala, eftersom de 
in i det sista ville rädda det sanna talet undan förräderiet”. Men åter-
igen, hur kan man tala om det otänkbara, så att vittnesmålet inte 
fångas av ”berättelsens idylliska lag”?270 

Den är också en gestalt för den radikala öppenheten i vittnesmålets framtid. Men 
för Antelme gestaltar askan bräckligheten, som den paradoxala grunden för on-
tologisk solidaritet, och kräver ett svar från framtiden som skulle bekräfta den 
mänsklighet på vilken den är det sista tecknet. Crowley, ”Remaining Human”, s. 
479, not 12.
265. Kofman, Smothered Words, s. 39.
266. Se Maurice Blanchot, The Writing of Disaster (Lincoln, NE: University of 
Nebraska Press, 1986), s. 47.
267. Kofman, Smothered Words, s. 9.
268. Ibid., s. 9, 70.
269. Ibid., s. 39.
270. Ibid., s. 36.
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Hur fi nner man en poros ut ur aporos – en väg ut ur det utvägslösa? 
Genom att skriva det omöjliga, genom att skriva utan ett fast para-
digm eller en på förhand given måttstock som skulle kunna mäta trau-
mat, lidandet och ondskan – men skriva utifrån tvånget att skriva. I 
Rue Ordener, rue Labat frågar hon sig om alla hennes böcker i själva 
verket varit omvägar som behövdes för att få henne att skriva om ”det 
där”. Kanske är hennes skrivande ett ändlöst försök att beröra ”det 
där”, traumat, med signifi anter, att bevara språket och talet i ett ögon-
blick när det är omöjligt att tala, och samtidigt beröra oss, en beröring 
som alltid lämnar sitt särskilda märke på våra kroppar.

Kofmans två böcker – och andra texter i vilka hon refererar till För-
intelsen, liksom hennes oeuvre i allmänhet – behandlar frågan om hur 
man kan vittna om lidandet, hur man kan tala när tal är omöjligt, när 
man inte förmår tala och när man inte talar – inte kan tala – maktens 
och fasans språk. I en mening ligger detta nära Peter Szondis poäng 
att poesi efter Auschwitz bara kan skrivas med utgångspunkt i Ausch-
witz, det vill säga utifrån poesins egen omöjlighet.271 

Att passera genom en död som bringar tal

Låt oss nu, för att tänka detta, vända oss till en poet, en man som 
Wiesels unge man i Paris. Paul Celan drevs av en strävan att nå ett du, 
en annan, en lyssnare, att nå ett erkännande. Hans far dog i tyfus och 
modern, bedömd som arbetsoduglig, sköts ihjäl i ett koncentrations-
läger. Han måste själv utföra tvångsarbete i olika arbetsläger. Efter 
kriget led han av svåra depressioner. Någon gång kring den 20 april 
1970 begick han självmord genom att dränka sig i Seine. På hans skriv-
bord fann man en biografi  över Hölderlin. Den låg öppen vid en under-
struken passage: ”Ibland mörknar detta geni och försjunker i sitt hjär-
tas bittra brunn”, och satsen fortsätter, ”men för det mesta skiner hans 
apokalyptiska stjärna förunderligt.” Denna del av satsen var inte un-
derstruken.272 

271. Peter Szondi, ”Lecture de Strette. Essai sur la poésie de Paul Celan”, Critique, 
nr 288 (1971), s. 387–420, 416.
272. John Felstiner, Paul Celan. Poet, Survivor, Jew (New Haven: Yale University 
Press, 1995), s. 287.
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I ”Tübingen, januari” skriver Celan: ”Kom, / kom en människa, / 
kom en människa till världen, i dag, med / patriarkernas/ ljusskägg: 
han skulle / om han talade om denna / tid, han / kunde / bara lalla och 
lalla, / stän- och stän- / digtdigt. // (’Pallaksch. Pallaksch.’)”273 Här 
ställs vi ansikte mot ansikte med en annan diktare, Hölderlin. Orts-
namnet refererar till en stad där Hölderlin tillbringade sina sista 
 trettiosju år i en poetiskt kreativ ”galenskap”, i Hölderlintürme. Celan 
refererar också till Hölderlins återkommande nonsenssvar på frågor: 
Pallaksch, vilket ibland betydde ja, ibland nej (ett eko av Hölderlins 
dikt ”Der Rhein” kan också höras här). Samtidigt kan dikten dateras 
till dieser Zeit, ”denna tid”, som är förlustens, sorgens, kvalets och min-
nets tid. Dikten konfronterar oss med problemet att vittna om Förin-
telsen. Hur kan man överleva? Hur kan man hantera det oerhörda, 
obegripliga, outsägliga? Hur kan man beteckna detta: ”Landskap med 
urnväsen. / Samtal / från rökmun till rökmun.” (”Landschaft”)? Det 
enda svar som ens en patriark kunde ge är: Pallaksch. Bör poeten, san-
ningsvittnet, därför vända sig bort från varje framställning, förbli tyst 
och dra sig tillbaka till das Haus des Vergessens, ”glömskans hus” (”San-
den från urnorna”)?

Schwermut, melankoli eller svårmod, är ett nyckelord i Celans dikt-
ning. Det refererar till det förfl utna som påverkar nuet och framtiden; 
det förfl utna som man inte kan frigöra sig från, blottlägga, förtränga, 
förändra, kanske inte ens symbolisera, skildra eller förstå. Schwermut 
är verksamt i och genom hans språk, i och genom hans skrivande, tal 
och tillvaro: ”Igenom svårmodsforsarna / den blanka / sårspegeln 
förbi: / där fl ottas de fyrtio / avbarkade livsträden.”

Förlusten av föräldrar, land och språk: allt detta förintades, för-
svann. Celans poesi må vara ytterst svår, hans verser kompakta och 
elliptiska, hans språk vänt bort från det lyriska mot en kärv precision 
som försöker uttrycka melankolin genom metaforiska diskontinuiteter 
– men den var inte det minsta hermetisk, en etikett han själv också 

273. [Översättningarna till svenska av Paul Celans dikter i denna text är så långt 
möjligt hämtade från följande urvalsvolymer till svenska: Paul Celan, Dikter och 
Dikter II, övers. Lars-Inge Nilsson (Lund: Ellerström, 1985 resp. 1999), Lila luft, 
övers. Anders Olsson och Håkan Rehnberg (Stockholm: Norstedt, 1989) och Dik-
ter, övers. Carl-Henrik Wittrock (Stockholm: FIB:s lyrikklubb, 1972).
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bestred. Om hans poesi sågs som magiskt avskärmad från all förståel se 
skulle detta också befria hans läsare från ansvar. Svårigheterna be-
rodde på den precision med vilken hans språk svarade på en komplex 
erfarenhet, på det faktum att hans dikter inte i första hand försökte 
tala om den obeskrivliga förlusten och smärtan, utan uttala, uttrycka 
och vittna om den.274 Celans poesi kan ses som en fortsättning på den 
apofatiska diskursens tradition, en diskurs om det som inte kan sägas; 
en diskurs som misstror Logos, eftersom Logos är ”oförmöget att 
 uppenbara vår verklighet och sanningsenligt uttrycka saker som vi 
upplever dem”.275 Eller den kan ses som en expedition för att söka 
sanningen, en sanning som alltid överskrider alla yttranden och defi -
nitioner, varför den kräver en paradoxal, polyvalent och mångfacet-
terad artikulation.276 

Hans dikter, som språkliga manifestationer och därmed väsentligen 
dialogiska, motarbetar nästan sin egen strävan genom sin kristalliska 
skärpa och täthet. Det är som om de inbjuder till dialog och samtidigt 
kritiserar och motarbetar den, det är som om den överlevande efter 
Förintelsen bara kan inbjuda till dialog, men inte acceptera den.277 För 
honom kan dikten vara ”en fl askpost som har sänts iväg i den – san-
nerligen inte alltid hoppfulla – tron att den skulle kunna spolas i land 
någonstans och någon gång”.278 Celan hade 1957 köpt Osip Mandel-
stams samlade verk, där poeten ses som en skeppsbruten seglare, vilket 
fi ck Celan att säga att ”brevet förseglat i fl askan var adresserat till sin 
upphittare. Jag hittade det. Det betyder alltså att jag är dess hemliga 
adressat.”.279 Dikten blir ett anrop, som när Celan i ”Engführung” 

274. Michael Hamburger, After the Second Flood. Essays on Post-War German Litera-
ture (Manchester: Carcanet, 1986), s. 265.
275. William Franke, ”The Singular and the Other at the Limits of Language in 
the Apophatic Poetics of Edmond Jabès and Paul Celan”, New Literary History 36 
(2005), s. 621–638, 621 f.
276. Se Beda Allemann, ”Nachwort”, i Paul Celan, Ausgewählte Gedichte (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1963), s. 157.
277. Auerhahn & Laub, ”Holocaust Testimony”, s. 455.
278. Paul Celan, Tal vid mottagandet av Bremens litteraturpris, i Paul Celan, 
Gesammelte Werke III (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983), s. 185 f.; engelsk 
översättning i Selected Poems and Prose of Paul Celan (2001), s. 395–396.
279. Felstiner, Paul Celan, s. 128.
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skriver: ”Utdriven i / terrängen / med det osvikliga spåret: // gräs, 
isärskrivet. Stenarna, vita, / med skuggor av grässtrån: / Läs inte mer 
– se! / Se inte mer – gå!” Här drivs man in på ett märkligt område: Se, 
gå! Men till vem refererar dessa rader? I stället för att fråga så bör vi 
inse, enligt Szondi, att denna upplysning avsiktligt hålls tillbaka och 
att just denna frånvaro av information leder läsaren till antagandet att 
formuleringen syftar på honom själv. Trots att poeten alltså inte vän-
der sig direkt till läsaren, så fi nner sig denne förfl yttad till textens inre, 
så att det inte längre är möjligt att skilja mellan den som läser och det 
som läses. Därmed sammanfaller läsningens subjekt och objekt.280 

Ett annat nyckelord för Celan, oupplösligt knutet till Schwermut, är 
Schweigen, ”tystnad”, ”tigande”. Celans dikter, enligt Theodor Ador-
no, ”vill uttrycka den akuta fasan genom att förbli tysta”.281 Men för 
Celan, vars poesi är ingenting annat än en ”ren vilja-att-säga”,282 kan 
tystnaden inte innebära att hålla tyst, att inte låta det svarta bläcket 
lämna några spår alls på de vita sidorna och vända sig bort från teck-
nen, från språket, från det symboliska, från strävan att återigen uttala 
lagen och nåden. Celan erkände själv att en poet inte kunde ge upp 
sitt skrivande för någonting i världen, inte ens om han var jude och 
språket i hans dikter var tyska. Detta tycks gå emot Adornos förbud 
mot poesi. Men när Adorno kom i kontakt med Celans poesi tog han 
i själva verket tillbaka sitt yttrande och erkände att ”den oupphörliga 
sorgen har lika stor rätt att uttryckas som den torterade att skrika”. 
Därför, fortsätter han, kan det ha varit fel att säga att ingen dikt läng-
re kan skrivas efter Auschwitz.283 Att man inte borde skriva poesi tycks 
nu också innebära att man bör skriva poesi. Denna tanke fi nner man 
också hos en av Celans närmaste vänner, Nelly Sachs, som dog samma 
dag Celan begravdes. Hennes poesi var ett tystnadens tal, i Mäster 
Eckharts bemärkelse.

Därmed kommer vi – återigen – till språket. Språket, särskilt det 

280. Szondi, ”Lecture de Strette”, s. 388.
281. Theodor Adorno, Aesthetic Theory (London & Boston: Routledge & Kegan 
Paul, 1984), s. 444.
282. Philippe Lacoue-Labarthe, Poetry as Experience (Stanford: Stanford Univer-
sity Press, 1999), s. 20.
283. Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, GS 6 (Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 2003), s. 355.
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tyska språket, ödelades och förstördes genom Förintelsen. Celans 
 modersmål hade blivit tungomålet hos moderns mördare. Detta språk, 
det mest välbekanta och samtidigt mest skrämmande och främmande, 
ett språk präglat av Unheimlichkeit, var på en och samma gång en med-
brottsling i förstörelsen och dess off er. Och nu skulle just detta språk, 
som i sitt innersta bär på traumat, vittna om ondska, smärta och 
 lidande. Problemet kan kondenseras (dichten) till en fråga om hur 
 poesi kan skrivas på ett språk genomsyrat av ondska. Hur kan man 
skriva inifrån dödens eget språk?

Men poeten har till sist ingenting annat än sitt språk, eller läm-
ningar av det. Kanske måste dikten, när den frågar sig vilken mark den 
erövrat, samtidigt försöka artikulera just förlusten av språket som ur-
sprung, när den ”inte längre talar språket hos en generation [Geschlecht] 
som kunde utgöra en grund, ett centrum, ett ursprung, fader och 
 moder, utan snarare talar, berövad sin rot och sitt ursprung (’Radix, 
Matrix’), en mördad generations språk”.284 

Eller som Derrida säger, språket – som till sitt väsen är spöklikt, likt 
varje datum som upprepas som sig självt och ändå varje gång är ett 
annat: och här, mitt på tungan, gör sig erfarenheten av liv-död påmind 
– språket är ett arv, men att ärva är inte bara att passivt motta något 
som en ägodel, utan att bekräfta det genom omvandling, förändring 
och förskjutning. En ändlig varelse måste alltid signera och kontra-
signera arvet och därför, när man mottar språkets gåva, måste man 
som en ansvarsfull arvinge svara på gåvan genom att lämna ett märke 
på gåvans kropp. Detta är emellertid en kamp, en fysisk kamp, som 
inte bör undvikas. Uppgiften för poeten, för Celan, är att uppväcka 
det döende språket, inte i bemärkelsen av en gloriös kristen uppstån-
delse eller genom att ge det en ny triumferande riktning, utan genom 
att återföra det som gengångare och fantom, för att erfara hur språket 
återvänder till livet – något som bara är möjligt om poeten står  mycket 
nära dess lämningar, om poeten tar på sig ansvaret för att återupp-
väcka språket, som Celan gjorde.285 (En annan fråga, om vi här kunde 

284. Werner Hamacher, ”Die Sekunde der Inversion: Bewegung einer Figur durch 
Celans Gedichte”, i Werner Hamacher och Friedrich Menninghaus, Paul Celan 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988), s. 103.
285. Derrida, ”Langauage is Never Owned”, s. 105–107.
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ge ordet till Heidegger, vore om detta slags Gespräch förmår bära och 
stödja (tragen) tillvaron, Dasein.)

Och trots allt gick språket inte förlorat. Det kvarstod, men ”det 
måste nu passera genom sin egen svarslöshet, passera genom en fruk-
tansvärd förstumning, passera genom det dödsbringande talets tusen 
mörker. Det passerade genom och återgav inga ord för det som hände; 
likväl passerade det genom detta skeende. Passerade genom och kunde 
åter träda i dagen, ’berikat’ av allt detta”.286 För Celan återstår språket 
verkligen – janej – men det måste genomkorsa ondskans landskap, 
som också fi nns krypterat i hans tal: ”tusen” anspelar på tausendjähriges 
Reich, ”tusenårsriket”, och Reich fi nns inskrivet i mitten av ordet an-
gereichert, ”berikat”.

Om det tyska språket hade överskridit alla gränser genom att låta 
all singularitet, annanhet och skillnad underkastas totalitära begrepp 
och defi nitioner, i ett mördande och tystande tal, om det hade för-
nekat all existens bortom ett givet beteckningssystems förmenta full-
het, så måste Celans tyska dikter motarbeta detta våldets och exces-
sens språk. Låt oss nu övergå till ”Todesfuge” (”Dödsfuga’), ursprung-
ligen publicerad i maj 1947 som ”Todestango”, refererande till de 
 judiska musiker som tvingades spela en ”Dödstango” under marscher, 
avrättningar och grävandet av gravar i lägren. Diktens förföriska och 
oupphörliga rytm, dess danslika taktslag, upprepade melodiska teman 
och tysta sjungande, som uppnås genom allitteration och upprepning-
ar, blottlägger den dödsbringande ondska genom vilken off ren berö-
vades inte bara sina liv utan också sin död.

”Döden är en mästare från Tyskland hans öga är blått”. Diktens 
”han”, som skriver på samma språk som Celan använder i sin dikt, är 
mästarens röst: ”han visslar hit sina hundar / han visslar fram sina 
judar låter gräva en grav i jorden / han befaller oss spel nu upp till 
dans”. Han och vi och alla är inte längre levande varelser: fugan blan-
dar rösterna av redan döda och levande döda, icke-män, ett ”vi” som 
förmedlar deras absoluta förtvivlan och bestående fasa. (Kanske möter 
vi här Primo Levis Muselmann, han som gick under, han som såg Gor-
gonen, som inte återvände för att berätta om det eller också återvände 

286. Celan, Tal vid mottagandet av Bremens litteraturpris, i Gesammelte Werke III, 
s. 185 f.
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förstummad, men som paradoxalt nog är det fulländade vittnet, vars 
vittnesnål vore allmängiltigt.)287 ”Svarta gryningsmjölk”, som inleder 
dikten och som upprepas i början av tre andra strofer, talar om näring 
och brist, om en mänsklighet reducerad till den ändlösa hungern hos 
”oss” som av honom beviljas ”en grav i molnen”, det enda återstående 
spåret av dem vars öde redan står skrivet: ”då stiger ni som rök i luf-
ten”. Die Luft är ett viktigt ord för Celan, som han använder i många 
av sina dikter. Det är här inte bara fråga om rökgraven i luften eller 
den luft som mottar röken, utan också om en röst, en svävande sång 
som bärs fram av luften, frambringad av luftens rörelser när den pas-
serar genom talorganen, som Pajari Räsänen säger.288 Grav är alltså 
denna dikt, i dubbel bemärkelse: dikten så som den intoneras och 
reciteras, på ett unikt sätt och gång efter annan, tills den formar sig till 
ett minnesmärke för de obegravna – dikten, det vill säga minnesmär-
ket, blir nu deras grav. ”Svart mjölk” som verklighet, inte som meta-
for, i form av moderns förgiftade mjölk, den mördade moderns mjölk, 
som aldrig mer ska livnära de kroppar vilka lämnats att vittna om de 
försvunnas tystnad. Här, och överallt i diktens upprepningar, uppre-
pas traumat tvångsmässigt, som i ett försök att fi nna lindring. Dikten 
utsäger det outsägliga traumat. Lidandets verklighet blir diktens land-
skap, ”dödens och sorgens terräng”, med Szondis formulering.

Dikten slutar med raderna: ”dein goldenes Haar Margarete / dein 
aschenes Haar Sulamith”. Här ställs Margareta, den blonda tyska 
fl ickan, Goethes romantiska Gretchen, som ”han skriver” till, ansikte 
mot ansikte med Sulamit, den mörka jungfrun i Höga visan, det ju-
diska folket självt – och även Celans mor, Friederike, ett namn mer 
eller mindre liktydigt med Sulamit, anspelande på ”fridfullhet”.289 

287. Primo Levi, The Drowned and the Saved (New York: Vintage, 1989), s. 83 f.
288. Pajari Räsänen, Counter-fi gures. An Essay on Antimetaphoric Resistance: Paul 
Celan’s Poetry and Poetics at the Limits of Figurality (Helsinki, 2007), s. 248, 290. 
http://oa.doria.fi /handle/10024/19235. Räsänen har skrivit en storartad text om 
Celans diktning, i vilken han som en av sin utgångspunkter tar Celans uppfatt-
ning att den sanna poesin är väsentligen antimetaforisk. Enligt Räsänen, om vi är 
beredda att följa ”viljan” i en dikts troper och metaforer, kan vi genom att låta oss 
”föras ad absurdum” (som Celan inbjuder oss att göra i talet ”Meridianen”), hitta 
alternativa sätt att läsa poesi och att närma oss hemligheten i dess möte.
289. Räsänen, Counter-fi gures, s. 184.
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Mellan dem fi nns ingen försoning. Det vita utrymmet, den tysta ande-
vändningen, cesuren mellan dessa rader är absolut. Av Sulamit fi nns 
bara det askgrå håret kvar, som en påminnelse om hennes frånvaro. I 
denna tystnad hörs det som trotsar all framställning, en omöjlig möj-
lig Vernichtung, förintelse. Denna tystnad innebär inte bara en separa-
tion utan också en förtätning (dichten), av kravet på att minnas de 
förintade, att vittna, att sörja. I denna dikt blir vernichten ett dichten, 
det vill säga dikten framställer – ingenting: Dichtung som Vernichtung.

Vad denna dikt visar är i själva verket hur en dikt måste bli en mime-
sis av detta öppna sår, traumats verklighet, som inte kan sys ihop eller 
symboliseras, och som dikten utgår från, som den föds ur.290 Genom 
att mimetiskt iscensätta förstörelsen och fasan på ett språkligt plan, 
för dikten fram det osagda och osägbara i ljuset.291 Den framställer inte 
något redan-sagt, redan-närvarande, utan öppnar oss för den omöjliga 
möjligheten genom att teckna spåren av förintelsens händelse. Dikten 
”bär ljuset, smärtan och namnet”. Även om dikten inte kan återge den 
upplevda smärtan, eftersom den upplevda smärtan alltid är absolut 
unik och tyst – något som orden, till och med skriket, förvandlar till 
gemensamma, allmänna tecken – så förmår Celan, genom att genom-
korsa smärtans outsägliga singularitet, förmedla den.

Samtidigt imiterar dikten förstörelsens språk, det vill säga det för-
störda språket. Detta blir ännu tydligare i Celans senare dikter (själv 
menade han senare att ”Todesfuge” var alltför vacker), i vilka språket 
inte fortskrider utan hejdas, bryter samman, vänder sig mot sig självt, 
avbryter sig. I detta språk, nästan påminnande om en plågad andning, 
verkar ingenting längre möjligt att säga. Celans poesi är en erfarenhet, 
ett genomkorsande av ett farligt fält, där subjektets språk inte längre 
dominerar, utan snarare erinrar om begreppens urholkning och kollap-
sen för subjektets konstitutiva förmågor, som Philippe Lacoue-Labar-
the formulerat det.

Om subjektet, som den princip som grundar, organiserar, säker-
ställer och behärskar kunskap, handling och språk, förvandlas till en 
gestalt som dominerar och utrotar allt annat än sig självt, så bör och 
kan en sådan tids poesi inte motsvara subjektets begrepp, utan måste 

290. Mario Pezzella, Narcisismo e società dello spettacolo (Manifestolibri, 1996).
291. Franke, ”The Singular and the Other”, s. 626.
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snarare vara bedräglighetens språk. Bara genom att visa sin besvikelse 
över den idealistiska diktningens heroiska språk (liksom den myto-
ontologiska fi losofi ns språk) kan poesin hålla möjligheten öppen för 
en annan historia och en annan framtid.292 Kanske förmår Celans  poesi 
därmed avsvärja sig en upprepning av det katastrofala, dödliga, redan-
sagda och dess förvandling till det absolut allenarådande, genom att 
”vägra, ibland med stor envishet, att beteckna”.293 Därmed blir denna 
poesi ett avbrott i poetiken, i det mimetiska, en plats där poetiken 
kollapsar och blottar en avgrund.294 På så sätt avbryter poesin konsten, 
det mimetiska och det sköna, även om Celans egna dikter ibland  skulle 
vara alltför vackra. Han var, som sagt, själv mycket kritisk mot den 
fruktansvärda skönheten i ”Todesfuge”.

Celans poesi visar att en poet inte är någon som behärskar språket 
eller ”har” ett språk i bemärkelsen av en egendom eller ägodel. I stäl-
let är det språket som konstituerar människan som människan själv, 
med Lacoue-Labarthes formulering. Språket är det andra i  människan, 
människans omänskliga väsen, hennes (o)mänsklighet, hennes ur-
sprung som ofrånkomligen relaterar henne till den andre, och därmed 
till det helt andra. Det helt andra, den som är ingen, Niemand, fram-
ställs inte i dikten (är inte redan-närvarande), utan tilltalas som 
”du”.295 (Men detta du, som Derrida noterar, är något som kan över-
skrida diskursens ekonomi. Det kan riktas till mig själv likaväl som till 
den andre, till mig själv som en annan; som i ”Zürich, zum Storchen”, 
tillägnad Nelly Sachs: ”Om alltför mycket var det tal, om / alltför lite. 
Om Du / och åter-Du, om / hur fördunklandet genom det klara, om / 
det judiska, om / din Gud”.)296 

Gång på gång strävar Celans dikter efter att frambesvärja Förintel-
sen, även när de inte uttryckligen berör den, genom att dikterna bryts 

292. Se Lacoue-Labarthe, Poetry as Experience.
293. Ibid., s. 14
294. Ibid., s. 68.
295. Ibid., s. 80, 96.
296. Jacques Derrida, Shibboleth. For Paul Celan, i J. Derrida, Sovereignities in Ques-
tion. The Poetics of Paul Celan, red. Thomas Dutoit & Outi Pasanen (New York: 
Fordham University Press, 2005), s. 53. [I svensk översättning av Aris Fioretos och 
Hans Ruin, i Jacques Derrida, Schibboleth. Texter av Derrida (Stockholm, Stehag: 
Symposion, 1990); ursprungligen publicerad i Kris nr 34–35 (1987).]
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sönder av hans strävan att säga det osägbara. I stället för att beskriva 
eller skildra Förintelsen drar Celan upp gränserna för språkets och 
sägandet. Här kommer Celan i själva verket mycket nära Adorno. De 
ansluter sig båda till den hebreiska lagen för avbildning, som fastlägger 
gränserna för vad som kan betecknas genom att dra en gräns mellan 
det sägbara och det osägbara, tillåtet och otillåtet, möjligt och omöj-
ligt. Schweigen är det som utgör, eller befi nner sig vid, lagens gräns, 
tröskeln. Bortom sägandets gränser lurar det osägbara, det orepresen-
terbara, som hans poesi inte framställer men frambesvärjer. Enligt 
Lacoue-Labarthe hemsöks Celans dikter överallt av det som inte låter 
sig gestaltas eller representeras i sina försök att röja en väg mellan 
tystnad och tal.297 

Detta är landskapet i Celans dikter (ett landskap som vi redan 
skymtat i Kofmans texter). Även om Celan inte skrev om sin livshisto-
ria, var hans självbiografi  i form av detta vittnesmål, hans diktning, 
alltid rotad i ”erfarenhet, en extrem erfarenhet som inte kunde full-
göras på något mindre svårt sätt än detta. Dessa avbrott, tystnader och 
förskjutningar av normalt språkbruk hör till det han hade att säga och 
till kraftansträngningen att säga det”.298 Celans dikter kan ses som 
vittnesmål – inte en berättande skildring av händelser, utan ändlösa, 
och omöjliga, försök att sätta ord på Förintelsens fasa, våldsamhet och 
förlust, att förvandla traumats svarta och stumma fasa till en symbolik, 
till minne, till försoning.

Att vittna var nästan omöjligt, eftersom det som skrivs urholkas. 
Men: ”Djupt / i tidsklyftan, / vid / vaxkakeisen / väntar, en andedräkt-
skristall, / ditt orubbliga / vittnesmål.” (”Bortfrätt”). Vittnesmålet 
tycks här äga rum i tidens klyfta, vid glaciärerna, som bara en ande-
dräktens kristall. ”Glaciärkrogarna” är, på något märkligt sätt, triv-
samma platser, platser att bo på. De är gästvänliga, men också alltid 
farliga och hala zoner. Likväl är en andedräkt som kristalliseras till ett 
vittnesmål samtidigt ett bevis på att språket kvarstår, att det fi nns en 
möjlighet att vittna. När allt rasar samman kvarstår språket, det blir 
eller ersätter tingen: andedräkten fryser till ord-ting som dröjer sig 

297. Lacoue-Labarthe, Poetry as Experience, s. 41.
298. Michael Hamburger, ”Introduction”, i Paul Celan, Selected Poems (London: 
Penguin Books, 1996), s. 25.
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kvar (en stund, som bräckliga minnen, vilka viker för nya ord-ting).299 
Vid glaciärerna fi nns snö, som i många av Celans dikter. Snön är, som 
Otto Pöggeler menar, inte den snö vi alla känner till eller snön som 
universell symbol. I stället är det den ukrainska snön, den snö som 
täckte jorden den vinter då Celans föräldrar dog i lägren vid Trans-
nistria. Snön är därmed en allegori för döden bara såtillvida som den 
refererar till dödens singularitet. Men alla erfarenheter av död (Todes-
erfahrungen) är medmenade i ordet ”snö”. Dödens singularitet äger 
rum gång på gång, likt ordet ”snö”.300 

Att vittna, som en ofrånkomligen singulär uppgift, är dessutom ett 
ensamt arbete, nästan som en expedition in i en glaciär. Det är fullt av 
risker, risker som ingen annan kan ta, eftersom det inte fi nns något 
transcendentalt Vara som kunde garantera vittnesmålets sanning, ex-
istensen av vittnet, ensamt i sin vittnes-varo: ”Ingen / vittnar för / 
vittnet.” (”Aschenglorie”).301

Nu, liksom när vi läser Kofman (och alla andra vittnesmål om li-
dande), är det viktigt att komma ihåg Derridas kommentar: Om vi 
kunde säga att vi kan bevisa något om Celans dikter, som att hävda att 
hans dikt handlar om Auschwitz eller att Celan behandlar Förintelsen, 
vilket är uppenbart sant, så skulle vi ha förstört dikten. Det vill säga 
vi måste lyssna till något som vi inte kan höra eller förstå, uppmärk-
samma på gränserna för vår läsning samtidigt som vi läser. När vi 
försöker förklara dikten, diskutera och tolka den, så är det vi i vår tur 
som talar och skapar andra formuleringar. Och även om vi erkänner 
att det på diktens sida fi nns en sårmun, en mun som talar, så riskerar 
vi att sy ihop och stänga den. Enligt Derrida är detta en läsningens etik 
eller politik. Alltså: eftersom vi bör skriva medan vi låter den andre 
tala, eller för att låta den andre tala – låt dikten fortsätta tala.302 

Frågan är, som William Franke formulerar det, inte vad dikterna 
säger utan vad de stumt visar, ”vad de pekar på och avböjer att säga 

299. Se Allemann, ”Nachwort”, s. 159 f.
300. Otto Pöggeler, Der Stein hinterm Aug. Studien zu Celans Gedichten (München: 
Fink, 2000), s. 99; se också Räsänen, Counter-fi gures, s. 306 f.
301. Om vittnandet, se Jacques Derrida, ”Poetics and Politics of Witnessing”, i J. 
Derrida, Sovereignities in Question, s. 65 f.
302. Jacques Derrida, ”The Truth that Wounds. From Interview”, i J. Derrida, 
Sovereignities in Question, s. 166 f.
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eller visar sig oförmögna att säga”.303 Dikter fungerar som en indika-
tion eller visare. De öppnar sig mot platsen för förstörelsen och ond-
skan och erbjuder sig själva som denna plats dit dikten pekar eller 
förfl yttar oss. Denna rena referens överväldigar texten och till och med 
krossar eller uttömmer den.304 Dikten påkallar vår uppmärksamhet, 
och ”uppmärksamhet är själens naturliga bön”.305 Celans poesi är inte 
i första hand poiesis som skapelse, utan snarare Dichtung, diktning som 
ett förtätande dichten av det landskap, den händelse, den sanning var-
emot den pekar. I denna diktning sammanfaller sagen och zeigen, att 
säga och att visa.

Denn keiner trägt das Leben allein

Jag har försökt skriva om lidandets vittnesmål och språk samtidigt 
som jag försökt lyssna till vittnen. I dessa yttranden och ”vittnesmål” 
kan man också höra något tala som kunde kallas mot-lidande. Med 
detta menar jag att det fi nns sår i den corpus som är (bland andra) 
Kofmans och Celans, sår som öppnar för möjligheter, möjliga sätt att 
överleva.

Sarah Kofman vittnar i sina texter om möjligheten av att fortsätta 
leva, att överleva. Enligt Henne visar Antelme på möjligheten av ”en 
ny etik”, ”en ny humanism”. De deporterade drabbades av en ovärdig 
fördrivning som berövade dem allt, men deras lidande visade  samtidigt 
på det mänskligas värdighet och oförstörbarhet. En människa är oför-
störbar, men likväl kan hon förstöras, som Blanchot formulerade 
det.306 Mänskligheten är något som återstår också när allting annat 
tagits bort. Den återstående mänskligheten, som gör motstånd, är en 
irreducibel återstod som kvarstår och kringgärdar tomrummet. SS kan 
döda, men deras våld uppenbarar just den mänsklighet de försöker 
förinta: on est encore là.307 Mot den avhumanisering som ägde rum i 

303. Franke, ”The Singular and the Other”, s. 625.
304. Ibid., s. 626.
305. Paul Celan strök under detta citat från Nicolas Malebranche i Benjamins essä 
om Kafka.
306. Blanchot, L’Entretien infi ni, s. 192. Blanchots av Levinas inspirerade läsning 
av Antelme betonar inte tillräckligt Antelmes bejakande av det jag som överlevt.
307. Robert Antelme, L’Espèce humaine (Paris: Gallimard, 1978), s. 57.

LIDANDETS SPRÅK



198

lägren ställde Antelme därför människosläktets odelbarhet. Off ret och 
mördaren är bundna till varandra som människor. Denna gemensam-
ma mänsklighet är inte baserad på några essentialistiska element, utan 
på ett band som inte kan brytas: på off rens bräcklighet.

Den lidande människan kan ses både som en återstod av mänsklig-
het och som möjligheten till vittnesmål, som vi är kallade att bevittna 
(så som Dionysos Mascolo, som återvände med Antelme till Paris, var 
den förste att bevittna Antelmes tal, hans vittnesmål, i vilket hans 
återstående mänsklighet genljöd).308 Genom att svara på lidandet och 
fasan, och genom att etablera möjligheten av ett nytt slags ”vi”, lägger 
Antelme en grund som inte grundar något, eftersom ”vi alltid redan 
är omintetgjorda och instabila.

Kofman ser Antelmes humanism, baserad på en irreducibel sårbar-
het, som ett förkastande av den gamla humanismen, som reducerade 
skillnader i universalitetens namn.309 Här fi nns varken en återgång till 
ett transcendentalt Vara eller till Människans adel och möjliga full-
komning. Vad Kofman vill göra, efter Guds död och människans slut, 
som är varandras korrelat, är att bevara humanismen men ge den en 
helt annan mening, omvandla och förskjuta den.310 Inför katastrofen 
och lidandet fi nns kanske en möjlighet, menade Kofman, att skriva om 
eller föreställa sig en gemenskap utan assimilering, en gemenskap 
 mellan dem som står utanför gemenskapen, som ett villkor för att 
säkerställa människans överlevnad. Kanske är denna humanism, som 
jag vill hävda tar gestalt i Kofmans texter, bara ”behovets skrik eller 
ett protestrop, ett rop utan vare sig ord eller tystnad, ett oädelt rop”, 
le cri écrit, som Blanchot skriver.311 Kanske är detta möjligheten av en 
gemenskap som inte hemsöks av totalitarismen, i vilken fångarna 
själva konstruerar sitt fängelse, som Blanchot formulerade det i 
L’Écriture du désastre, där det som utspelar sig är ett ”döende, som 
glömska av döden”.312 

Paul Celans diktning vittnar om hopp och framhärdar i att före-

308. Crowley, ”Remaining Human”, s. 480.
309. Se också Sarah Kofman, ”Les ’Mains’ de Robert Antelme, post-scriptum à 
Paroles suff oqées”.
310. Kofman, Smothered Words, s. 73, 89 f.
311. Blanchot, L’Entretien infi ni, s. 392.
312. Blanchot, The Writing of Disaster, s. 17.
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gripa en överlevnad, till och med en återlösning. Hans sista dikt, ”Re-
bleute”, skriven en vecka före hans självmord, som mycket tydligt 
vänder sig till ett du, både poeten och en läsare, slutar med orden: ”de 
öppna bär / stenen bakom ögat, / den känner igen dig, / på sabbaten”. 
Hans sista skrivna ord var det hebreiska ”Sabbath”, vila, frid, den and-
liga återhämtningens och glädjens dag – även om det första ordet, re-
bleute (vinodlare), som ”gräver upp / det mörk-timmade uret” kan 
tänkas referera till de chassidiska judarna, som var de mest sårbara från 
1941, grävande i Förintelsens mörka tid, givet att man i ordet kan höra 
en term på jiddisch, Reb, rabbin;313 och även om ”de öppna bär / stenen 
bakom ögat”, varvid stenen refererar till död och förstumning, varför 
seendet alltid är märkt av döden, liksom läsandet, markerat av du liest, 
som två gånger bryter in i dikten.

Att tänka innebar för Celan att minnas. Vid mottagandet av  Bremens 
litteraturpris talade Celan – samtidigt en kommentar till Heideggers 
Was heisst Denken? – om Denken och Danken: ”Att tänka och tacka är i 
vårt språk ord av ett och samma ursprung. Den som följer deras me-
ning kommer in i samma semantiska fält: ’att minnas’ (gedenken), 
’komma ihåg’ (eingedenk sein), ’hågkomst’ (Andenken), ’andakt’ (An-
dacht).” Celan talar om tänkandet, som samtidigt innebär att minnas 
de andra som också talade ”vårt språk”, unsere Sprache. ”Tillåt mig, mot 
denna bakgrund, att tacka er.”314 Som en rörelse mellan inte-längre 
och alltjämt, är en dikt också en gåva till var och en som lyssnar eller 
läser. För Celan fanns ingen skillnad mellan en handtryckning och en 
dikt.315 

Poesin är, som han sa i ”Der Meridian”, det tal han höll vid mot-
tagandet av Büchnerpriset och där han diskuterade frågan om poesins 
väsen, en ”ande-vändning” (Atemwende), som är en akt av frihet, en 
hyllning till det majestätiska i en absurditet som röjer närvaron av 
människor. Poesins märklighet grundar sig på dess förmåga att tala för 
det helt andra. Dikten, säger Celan, ”hävdar sig vid gränsen till sig 
själv: den kallar och hämtar sig oavbrutet tillbaka från sitt ’redan-inte-

313. Se Felstiner, Paul Celan, s. 284.
314. Celan, Tal vid mottagandet av Bremens litteraturpris, i Gesammelte Werke III, 
s. 185.
315. Paul Celan, Gesammelte Werke III, s. 177 f.; se också Celan 1999, s. 134.
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längre’ till sitt ’alltjämt’ för att kunna existera”.316 Detta ”alltjämt” hos 
dikten fi nner man bara hos den som inte glömmer att han talar utifrån 
sitt eget livs perspektiv och sitt väsen som levande varelse. Dikten är 
ensam och på väg. Och den som skriver den måste förbli i dess sällskap. 
Men just därigenom befi nner sig dikten redan i ett möte, ”i mötets 
mysterium”. ”Dikten vill nå något annat, den behöver detta andra, den 
behöver en motpart. Den söker upp det, den vänder sig till det. Varje 
ting, varje person är en gestalt av det andra för dikten, som siktar på 
detta andra.”317 (Detta andra, ofta som här i neutrum, är inte bara den 
personlige andre, utan det som Martine Broda, med syftning på  Celans 
samling Die Niemandsrose, beskriver som det mänskliga, Menschli-
ches.)318 Mot slutet av talet säger Celan att han fi nner ”det som förbin-
der och, liksom dikten, leder fram till ett möte”.319 Vad han fi nner är 
språket, immateriellt och ändå jordiskt, terrestriskt, något cirkelfor-
migt som genomkorsar bägge polerna och återvänder till sig själv: en 
meridian.

Enligt Emmanuel Levinas är Celans dikt en vink och ett tecken till 
nästan, ett tecken på ingenting, ett tecken på delaktighet i ingenting, 
ett sägande utan något sagt. Dikten äger rum i ett moment av ren 
beröring, kontakt, gripande.320 I hans dikter fi nns den ofrånkomliga 

316. Ibid., s. 197.
317. Paul Celan, ”The Meridian”, i J. Derrida, Sovereignities in Question, s. 181; Paul 
Celan, Der Meridian: Endfassung, Entwürfe, Materialien (Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1999).
318. Martine Broda, ”’An Niemand gerichtet’. Paul Celan als Leser von Man del-
stam’s ’Gegenüber’”, i Werner Hamacher och Friedrich Menninghaus (red.), Paul 
Celan (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988); se också Veronique Foti, ”’Speak, 
you also’: On Derrida’s reading of Paul Celan”, Mosaic, vol. 39, nr 3, 2006, http://
www.umanitoba.ca/mosaic/news.
319. Celan, ”The Meridian”, s. 185.
320. Emmanuel Levinas, Noms propres (Paris: Fata Morgana, 1976), s. 49. Levinas 
var misstänksam mot poesin och avvisade den som bara en estetisk mystifi kation, 
blotta skuggors fullkomning. Levinas kritik kan ses som riktad särskilt mot tanken 
på diktningen som en ontologisk grundläggningsakt, som ett vittne om Varats 
historiska sanning, utan någon annanhet eller transcendens. Det fanns emellertid 
enligt Levinas också texter som avskilt sig från fi losofi n. Enligt Levinas leder 
skriften för Blanchot inte till varats sanning. Kanske var detta även Celans syn. Se 
Leslie Hill, ”Distrust of Poetry: Levinas, Blanchot, Celan”, MLN, nr 120 (2005), 
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frågan om den Andre, sökandet efter den Andre.321 Och Derrida be-
kräftar detta, genom att medge att dikten talar och vänder sig till den 
Andre, som den talar till genom att säga att den talar till den. ”Även 
om den inte når den Andre, riktar den sig ändå till den. Ett tilltal äger 
rum.”322 Celans dikter vänder sig till det andra, till utsidan, transcen-
densen, något som sträcker sig bortom den givna världens omedelbar-
het och immanens, det ständigt samma och det skrivande subjektets 
suveränitet. Poesi eller diktning (Dichtung), är inte konst (Kunst), utan 
en ande-vändning, en cesur, en rytmisk vändning, en omkastning, ett 
identitetsskifte, som inskriver oss i ett visst sätt att vara-relaterad.323 
Andevändningen, radbrytningen, bindestrecket, cesuren är ett tyst och 
blint tecken på en böjning, vändning, som både avdelar och förbinder. 
I denna tystnad och blindhet kan det singulära andra, det frånvarande, 
det förlorade, få en tillfällig närvaro i sin frånvaro.

”Världen är borta, jag måste bära dig” (Die Welt ist fort, ich muss dich 
tragen), skriver Celan i ”Stora, glödande välvning”. Enligt Derrida är 
döden varje gång inte bara livets slut eller slutet för en levande varelse, 
för någon eller något i världen, utan världens slut. Med varje död för-
svinner världen och den överlevande blir ensam kvar. Han är nu an-
svarig för att bära både den andra och den värld som försvunnit, an-
svarig utan värld (weltlos) eller någon grund för en värld.324 Derrida 
distanserar sig från Heideggers distinktion mellan weltlos (utan värld 
– stenen), weltarm (fattig på värld – djuret) och weltbildend (världs-
bildande – människan), eftersom världens försvinnande, fort-sein, i 
Celans dikt inte svarar mot dessa kategorier, som kräver att vi på nytt 
tänker igenom själva tanken på världen, utifrån detta fort, som i sin tur 
bör tänkas utifrån ich muss dich tragen. ”Jag skulle ha börjat med att 
påminna om hur mycket vi behöver den andre och hur mycket vi fort-
farande behöver honom, behöver bära honom, bäras av honom, på den 
plats där han talar, inom oss före oss”.325 

s. 986–1008, 989 f.
321. Levinas, Noms propres, s. 56.
322. Derrida, Shibboleth, s. 33.
323. Hill, ”Distrust of Poetry”, s. 996.
324. Derrida, ”Rams. Uninterrupted Dialogue – Between Two Infi nites, the Poem”, 
i J. Derrida, Sovereignities in Question, s. 140.
325. Derrida, ”Rams”, s. 163.

LIDANDETS SPRÅK



202

Celan skriver trots allt, i ”Einmal”: ”Eins und Unendlich, / vernich-
tet, ichten. // Licht war. Rettung.” ”En och oändlig”, startpunkten, 
avbryts genom språkets sammanbrott och fragmentisering. Enhet och 
oändlighet drar sig undan, ”förintade” (vernichtet), men detta övergår 
inte i en förstörelse av allting utan i ett ”jag-blivande” (ichten), som 
utmynnar i Licht: ”Ljus var. Räddning.” Det som händer är att jag, Ich, 
som redan fi nns inskrivet i vernichtet, framträder i ljuset, det vill säga 
i ordet Licht. Detta absolut singulära framträdande kan bara ske en 
gång, Einmal. Den outsägliga singulära existensen får därmed sitt 
 egnaste ögonblick. Detta är det absolut singulära ögonblicket av 
”räddning” (Rettung).326 

Den andres outsägliga singularitet, handen som sträcker sig mot den 
andre, framträder i papprets vita fl äckar, i de tomma utrymmena 
 mellan orden, där ingenting fi nns att se, inga spår, bara denna vithet 
och tomhet, diktens blindhet. En dikt, som en språklig manifestation 
och därmed väsentligen dialogisk, är för Celan, som redan nämndes, 
en fl askpost, utkastad i tron att den någonstans, någon gång, skulle 
 kunna spolas upp på land, ”i hjärteland kanske”. Som Derrida säger, 
varje dikt är en återuppståndelse, inte som uppståndelsen av en odöd-
lig  eller gloriös (språk-)kropp, utan av en dödlig kropp, som är bräck-
lig, sårbar och ibland omöjlig att tyda. Celans dikter bevarar en viss 
otydbarhet: kanske kommer de att leva i ständigt nya tolkningar, eller 
kanske kommer de att gå under, glömmas, brännas – ingenting garan-
terar en dikt mot dess egen död.327 Därigenom representerar dikter 
ingenting, de säger inte det sagda, utan är på väg. De håller kurs mot 
något. En dikt, en handtryckning, eller att detta ska vara möjligt: en 
hand som öppnas, en ros som slår ut, en Niemandsrose.

Vittnesmål om lidande kan alltså sluta (utan att någonsin avslutas) 
med följande ord: Licht war. Rettung, vilket bör läsas tillsammans med 
Hölderlins ord från ”Die Titanen”, som Derrida låter avsluta Béliers: 
Denn keiner trägt das Leben allein. 

Översättning av Jim Jakobsson.

326. Franke noterar att icht kommer från medelhögtyskans iht, ”något”, i kontrast 
till niht, ”inget”. Därför ”är det först språkets nedbrytning i stavelser som låter nå got 
vara och rentav visa sig i dagsljuset”; Franke, ”The Singular and the Other”, s. 627.
327. Derrida, ”Language Is Never Owned”, s. 107.
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