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ABSTRACT 

The present essay concerns Walter Benjamin´s engagement with the concept of critique 

in four of his early writings from 1916-1928. It revolves around three main themes, or 

objects of interest: the critique of language [Sprache], the critique of the work [das 

Werk] and the critique of history [Geschichte]. The main objective of this study is to 

show how we can understand Benjamin’s conception of critique and how he develops it 

in regard to language, the work and history. The essay argues that this is a vital part to 

understand his philosophy in general as well as his later philosophy of history in 

particular. This study attempts to examine each of its objects, above mentioned, in itself 

but also show how these cannot be thought of as separate from each other. Benjamin’s 

concept of critique should not be thought of as systematic (as in erecting a 

philosophical system), but should instead be regarded as extremely consistent in its 

approach regardless of his objects of study. Because everything, for Benjamin, is seen 

as closely tied together. This study therefore attempts to configure a notion that 

Benjamin’s philosophical oeuvre should be understood as, in many ways, rooted in 

respect to his concept of critique. I argue that a thorough investigation of Benjamins 

concept of critique is the key to grasp his specific and uncompromising approach to 

philosophy. In this respect the study also tries to break with a certain, already 

established, notion that regards Benjamin as either a marxist or a messianic thinker. 

This essay instead tries to develop an approach in which everything, every single 

fragment, possibly can come together as a whole, even though it may only be as pieces 

of a fractured whole. At last, I therefore argue that, the possibility of the piecing 

together of this whole, to make whole of what has been scattered, should be considered 

in relation to Benjamin’s concept of critique, here explicated and developed, in regard 

to the above mentioned objects: language, the work and history. 

(Key notions: Walter Benjamin, history, the work, language, critique, marxism, 

messianism) 
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INLEDNING 

Strax före sin död 1940 nedtecknade Walter Benjamin sina numera berömda 

”Historiefilosofiska teser” vilka kom att bli det sista han skrev. I anslutning till dessa 

efterlämnades ett antal korta variationer och vidareutvecklingar av några av de arton teser som 

utgör ”Über den Begriff der Geschichte”. Hädanefter har dessa, i någon mån, än mer mystiska 

passager, i den engelska översättningen kommit att benämnas som ’Paralipomena to "On the 

Concept of History”’.  

 Det kan tyckas att, då Benjamin själv väljer att inte inkludera dessa i huvudtexten, de 

utelämnade fragmenten inte skall betraktas som särskilt relevanta. Och det är förvisso möjligt. 

Å andra sidan återfinner vi här flera av de troper som genomsyrat Benjamins skrivande från 

början till slut. I ’Paralipomena to "On the Concept of History”’ möts läsaren med en samling 

enormt komprimerade försök att i ett och samma ögonblick låta allt tidigare träda fram, 

tillsammans. Inte så mycket i termer av förklaringar eller definitioner som i en hoppfull sista 

gest att bringa samman ett livsverk som går utöver sig självt. Benjamin skriver i en av dessa 

passager:  

Die messianische Welt ist die Welt allseitiger und integraler Aktualität. Erst in ihr 
gibt es eine Universalgeschichte. Aber nicht als geschriebene, sondern als die 
festlich begangene. Dieses Fest ist gereinigt von aller Feier. Es kennt keinerlei 
Festgesänge. Seine Sprache ist integrale Prosa, die die Fesseln der Schrift 
gesprengt hat und von allen Menschen verstanden wird (wie die Sprache der 
Vögel von Sonntagskindern).  1

Trots att Benjamin i stort sett tidigare inte yttrat någonting kring språk i ”Historiefilosofiska 

teser” förefaller det här som att dess relation och samband med det historiska plötsligt är av 

största vikt. Vad är den universella historien? Vad menas med att den måste förstås såsom 

integral aktualitet? Vad är det för språk som är av det slag att det förstås såsom söndagsbarn 

[Sonntagskind] förstår fåglarnas språk? För i den tyska folktraditionen talas det om att barn 

som föds på söndagar ingjutits med särskilda magiska egenskaper såsom möjligheten att se 

�  Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. 1.,Tiedemann, Rolf (red), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971, s. 1
1238, min kurs. Hädanefter GS följt av bandets numrering; Walter Benjamin, Paralipomena to ‘‘On the Concept 
of History’’ i: Eiland, Howard, Jennings, Michael William, Selected writings, Vol. 4, Cambridge: Harvard University 
Press, 2006, ”The messianic world is the world of universal and integral actuality. Only in the messianic realm 
does a universal history exist. Not as written history, but as festively enacted history. This festival is purified of all 
celebration. There are no festive songs. Its language is liberated prose-prose which has burst the fetters of script 
[Schrift] and is understood by all people (as the language of birds is understood by Sunday's children).”, s. 405f, 
min kurs. Hädanefter SW följt av bandets numrering.
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andar, samtala med de döda samt få sina önskningar uppfyllda. Men hur skall vi förstå en 

sådan magi? Som en grundförutsättning för att språkets egentlighet skall träda fram? Och vad 

menas med att tänka ett språk som frigjort sig från skriftens bojor? Att Benjamin skulle ge oss 

några svar i dessa kortfattade stycken förefaller svårt att se. I vissa avseenden förefaller det till 

och med som att dessa påståenden är lika märkliga som de är paradoxala. För vad innebär det 

egentligen om att tala om en fest som är renad, eller fri, från allt firande? Likväl vill jag hävda 

att det är någonting högst väsentligt som Benjamin här visar fram, om än tillsynes oklart och 

dunkelt.  

 Denna passage inbegriper därför, som jag förstår det, en allegorisk sammanfattning av 

hela Benjamins skrivande. Det är så förstått ett specifikt mikrokosmos som uttrycker 

Benjamins oeuvre i sin helhet vilket rör sig från språk till historia. Och det är kanske inte 

därför så mycket ett tal om att finna det specifika fåglarnas språk som det är ett uttryck för 

Benjamins förhoppning om en fullkomligt annan tillvaro, där allt är annorlunda, där tillvaron 

är fullkomlig. För vid tillblivelsen av denna sista text, detta testamente över ett liv av 

tänkande, har bokstavligen allt som fanns kvar av politiskt och mänskligt hopp för Benjamin 

gått förlorat: andra världskriget har börjat, förföljelsen av Europas judar inletts och i och med 

att Nazityskland och Sovjetunionen i augusti 1939 ingått icke-angreppspakten, Molotov-

Ribbentrop, har Sovjetunionen visat sitt sanna ansikte. Den revolutionära möjlighet som 

Benjamin under sin vistelse i Moskva mellan 1926-1927 fortfarande hoppades på att finna går 

i och med detta slutligen under. På flykt från fascismens utbredning i Europa blir 

”Historiefilosofiska teser” och dess tillägg, för Benjamin, såsom en av hans äldsta vänner 

Gershom Scholem också senare hävdat, att förstå som ett uttryck för såväl en omänsklig 

situation som en sista önskan om en radikalt annan framtid.  Därigenom inbegriper denna 2

sista text ett personligt och filosofiskt testamente över hela hans livsverk. I den meningen är 

det ett testamente som som sätter sitt hopp till de efterlevande och deras möjligheter att 

förverkliga denna förhoppning. 

 Möjligheten av en annan framtid, en radikalt annan tillvaro, vill jag hävda, är något 

som är genomgående i Benjamins skrivande och som står att finna i nästintill samtliga av hans 

verk. Men det är inte så att Benjamin uttryckligen skriver om den radikala transformationen 

av tillvaron och den som letar efter ett revolutionärt program blir snabbt besviken. För det är 

 Gershom Scholem, On Jews and Judaism in crisis: selected essays, Dannhauser, Werner J. (red), New York: 2

Schocken, 1976, s. 197.
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snarare hans kritiska metod, hans kritiska tillvägagångssätt som framvisar denna möjlighet till 

frigörelse och transformation i mötet med varje objekt som står inför hans undersökningar. 

Benjamins kritik utvecklas och vecklar ut sig i mötet mellan språk och historia på det sätt som 

Scholem beskrivit som ”[…] the special way in which […] the philosophy of language and 

the philosophy of history, though dialectically dissociated, are fused […]”  Benjamins 3

särskilda kritik är möjligtvis just detta försök att sätta samman skilda filosofiska objekt, språk 

och historia, där deras sammansättning utgör möjligheten för objekten att transformera sig 

själva samtidigt som de bara såsom sammansatta fragment kan transformera tillvaron. I så fall 

är det en sammansättning som sätter samman befintligt material men som gör det på ett 

radikalt annat sätt. Benjamins kritik skapar inte några nya objekt utan låter de befintliga 

springa fram i sin egen rätt vilket bara är möjligt i deras relation med varandra.  

 Uppsatsens inledande citat bör vi därtill förstå som Benjamins sentida uttryckliga 

formulering av den historiska materialism han i ”Historiefilosofiska teser” etablerar och som 

han också pekat mot tidigare i det ofullbordade Passagen-werk. Så förstått är det en i allra 

högsta grad politiskt motiverad framtidsförhoppning som han i sin sista text ger uttryck för. 

Men den kritik, och det sätt som Benjamin här låter frambringa denna förhoppning om en 

fullkomligt annat tillvaro, en transformation av tillvaron själv, i termer av just en värld såsom 

fullkomnad, återfinns som ovan nämnt i större delen av hans oeuvre. Det är i kritiken av 

objekten som denna historiska materialism har sitt ursprung. För det är i Benjamins 

undersökningar som varje objekt får sin kritiska bestämning vilket blir själva möjligheten för 

just objektets egen inneboende rörelse att närma sig en transformation och frigörelse i sig men 

som kräver en fullkomlig värld för denna frigörelse. För att världen och tillvaron skall kunna 

transformeras måste kritiken frigöra språket, verket och det historiska men detta gäller också i 

motsatt riktning. Annorlunda uttryckt: kritiken kan frigöra det enskilda men bara ifall alla 

delar och så förstått helheten självt transformeras. Detta innebär dock inte att Benjamin 

skriver fram ett kritiskt system eller ett system för hur kritiken skal bedrivas utan, som denna 

uppsats vill visa, hur någonting sönderslaget kan göras helt igen, men på ett radikalt annat 

sätt. 

 För å ena sidan utgör Benjamins kritik ett motstånd mot en förståelse av teori som, 

analogt med Horckheimer, åsidosätter den industriella produktionens övergripande 

 Gershom Scholem, On Jews and Judaism in crisis: selected essays, Dannhauser, Werner J. (red), New York: 3

Schocken, 1976, s. 197.
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samhälleliga dominans i upprättandet av ett system av propositioner vars resultat skall 

harmoniera.  Det är med andra ord inte frågan om utvecklandet av en kritisk teori såsom ett 4

grundande av ett nytt eller annat system där varje bit inom systemet skall finna sin plats. Å 

andra sidan är Benjamins kritik inte heller analog med Frankfurtskolans kritiska teori såsom 

den utvecklas av Theodor W. Adorno.  Adornos ständigt återkommande polemiserande mot 5

Benjamin, under hans levnadstid, ger oss en antydan om vad det är han ser som så 

problematiskt i Benjamins kritik, nämligen Benjamins förmodade oförmåga att se 

dimensionen av praktik i det marxistiska projektet. I anslutning till Benjamins ofullbordade 

Passagenwerk skriver Adorno i brevväxling till Benjamin följande:  

[Your study, The Arcades Project] are not suited to Marxism because the 
mediation through the total social process is missing, and you superstitiously 
attribute to material enumeration a power of illumination which is never reserved 
for a pragmatic reference but only for theoretical construction.  6

Och det är möjligt att Adorno har rätt i denna kritik. Å andra sidan är det också möjligt att 

Adornos kritik av Benjamins projekt träffar en punkt hos Benjamin som inte är särskilt 

relevant för den kritik av tillvaron i den ofullkomliga världen som Benjamin ständigt skriver 

fram. För även om det är en fråga om en kritik som inte inbegriper sociala processer eller 

reella, materialistiska, uttryck för förtrycket i den förvaltade världen, för att tala med Adorno, 

så är det, de facto, en fråga om en kritik vars teori är just kritisk i den meningen att den strävar 

efter att såsom Marx definierade filosofins uppgift: förändra världen.  

 För vad Benjamins kritik frambringar, vill jag visa, är ett neddykande i objekten, i 

språk, verk och historia, som inte åskådar dessa eller betraktar själva åskådningen över dessa 

(ideologin) utan griper in i dem just som en kritisk praktik där objektet själv utgör det kritiska 

momentet. Det är därför som jag hävdar att Benjamin redan i sina tidiga skrifter, om ännu ej 

uttalat, bedriver en kritisk teori som följer Marx förhoppning där 

 Max Horckheimer, ”Traditional and Critical Theory” i; Critical Theory: Selected Essays, New York: Continuum, 4

1975, s. 190f.
 Frankfurtskolans teoretisk utveckling och vidareutveckling är i sig ett forskningsämne som det inte här finns 5

varken utrymme eller möjlighet att avhandla. Här åsyftas endast att visa hur denna kritik från Adorno gentemot 
Benjamin inledningsvis i sig utgör en anledning till att ställa frågan: vad är det som i så hög grad särskiljer 
Benjamins kritik från Adorno och den kritiska teorin i dennes mening?
 Theodor Adorno, ”Correspondence with Benjamin” i; New Left Review Nr. 81, Sep/Oct 1973, s, 72, mina kurs.6
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[h]uvudfelet med all hittillsvarande materialism (Feuerbachs inräknad) [tidigare 
varit] […] att föremålet, verkligheten, sinnevärlden, bara uppfattas som objekt 
eller som åskådning; däremot inte som sinnlig mänsklig verksamhet, inte som 
praxis; inte subjektivt.   7

Men vad innebär det att inbegripa den sinnliga mänskliga verksamheten i en materialism som 

skall transformera tillvaron? Och vad är det som möjliggörs i och med Benjamins kritik av 

språk, verk och historia som sinnlig mänsklig verksamhet? I Benjamins fall förefaller den 

sinnliga mänskliga verksamheten vara just bedrivandet av denna kritik som jag ovan 

inledningsvis påpekat och det är Benjamins kritik, i termer av sinnlig mänsklig verksamhet, 

som denna uppsats vill veckla ut.  

SYFTE & METOD 

Syftet med denna uppsats är att visa hur Benjamin gestaltar sin särskilda kritik och därigenom 

formulera det kritiska hos Benjamin. Denna kritik hävdar jag visar sig just i hans möte med 

språk, verk och historia. I min tidigare undersökning av Benjamins förståelse av det historiska 

i ”Historiefilosofiska teser”  visade jag varför vi bör förstå Benjamins historiska materialism 8

som unik i just den meningen att den inte låter sig inlemmas i ett redan fastlagt tänkande i 

termer av en någon generell eller specifik marxism: Benjamins historiska materialism visade 

sig vara just sui generis. Men det som saknades i den undersökningen var ett närmande och 

ett utvecklande av på vilket sätt som denna historiska materialism har sin grund i den kritik 

som Benjamin rör sig med redan i sina allra tidigaste texter. Det är till just detta jag nu vill 

vända blicken. Tanken är att visa på vilket sätt allt, för Benjamin, hänger ihop. Och detta är, 

enligt mig, det verkligt historiskt materialistiska som han kan visa för oss. För dels framvisas 

kritiken som uttryck (objekt) i en förfallen, alienerad, värld och dels uttrycker dessa objekt, 

tillsammans, så förstått, kritiken av den fallna världen inom denna värld självt.  

 Som jag ovan i korthet nämnt, och som jag nedan ämnar utveckla vidare, är det en 

fråga om att låta språk, verk och historia i mötet med Benjamins kritik, så att säga, finna sig 

själva för att därigenom låta dem öppna sig mot varandra för att frigöra varandra. Därmed 

utgör de också den första början på möjligheten till frigörelse av den fallna världen. För i och 

 Karl Marx, Människans frigörelse, Liedman, Sven-Eric (red), Stockholm: Aldus/Bonnier, 1965, s. 120, mina kurs.7

 Tim Landfeldt, ”Att rädda det förgångna – Om Walter Benjamins historiska materialism”, Södertörns Högskola, 8

2014. 
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med detta kan vi nämligen se att allt, för Benjamin, just hänger ihop. Att förstå utformandet 

av denna kritik är av största vikt eftersom det kommer att utgöra grunden för just Benjamins 

framskrivande av den historiska materialismen sui generis. Uppsatsen ämnar så förstått också 

utveckla det tänkande som jag tidigare påbörjade i mötet med ”Historiefilosofiska teser”. I 

ljuset av förestående uppsats hoppas jag kunna erbjuda ett relevant tillägg till varför 

Benjamins historiska materialism beskrivs just som sui generis och varför det inte går att 

tänka denna utan att samtidigt inbegripa Benjamins kritik i undersökningarna kring språk och 

verk. För att närma sig detta med avstamp i språk och verk är relevant av flera orsaker: dels 

för att Benjamins undersökning i mötet med dessa tre objekt ger uttryck för hans 

mångfacetterade tänkande som rör sig mellan teologi, litteraturkritik och filosofi, dels då 

Benjamin i undersökningen av dessa objekt trots att de, tillsynes skilda utgångspunkterna, 

finner just någonting gemensamt som, vill jag hävda, de tillsammans kan framvisa för oss: 

transformerandet av den fallna världen som kräver frigörelsen av denna världens fallna 

fragment (objekt) och dels eftersom Benjamins undersökning av språk och verk bör ses som 

grunden för hans utvecklande av det historiska. Det vill säga att analysen av det historiska är 

ett fullföljande av det som den tidigare kritiken påbörjat. 

 Men det är, som sagt, inte som så att Benjamin försöker bygga något filosofiskt, 

vetenskapligt, system. För vetenskapliga system, även filosofiska sådana, kan sluta sig kring 

objekten och stänga in dem under systemets ramverk i jakten på en sanning, snarare än att de 

öppnar upp, eller vecklar ut, det sanna i dem eftersom 

Daß die Wahrheit als Einheit und Einzigkeit sich darstellt, dazu wird ein 
lückenloser Deduktionszusammenhang der Wissenschaft mitnichten erfordert. 
Und doch ist gerade diese Lückenlosigkeit die einzige Form, in welcher die 
Systemlogik auf den Wahrheitsgedanken sich bezieht.   9

Benjamin tecknar snarare ett konsekvent och konstellativt-konstruktivt tänkande i utformande 

av denna kritik. Den visar sig som en filosofisk stil vilken har sina egna postulat:  

Es sind: die Kunst des Absetzens im Gegensatz zur Kette der Deduktion; die 
Ausdauer der Abhandlung im Gegensatz zur Geste des Fragments; die 

 GS1, s. 213, min kurs; Walter Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, London: Verso, 2003, ”The 9

demand for flawless coherence in scientific deduction is not made in order that truth shall be represented in its 
unity and singularity; and yet this very flawlessness is the only way in which the logic of the system is related to 
the notion of truth.”, s.162, min kurs. Hädanefter OT.
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Wiederholung der Motive im Gegensatz zum flachen Universalismus; die Fülle 
der gedrängten Positivität im Gegensatze zu negierender Polemik.  10

Benjamins filosofiska metod, om man så vill, bör därför förstås som ett i allra högsta grad 

stringent tänkande där kritiken intar systemets plats. Och vad denna kritik uttrycker och vill 

framvisa är just det som Benjamin ständigt återkommer till, nämligen, att allt hänger ihop. För 

trots att vi, liksom Benjamin, finner oss i en ofullkomlig och splittrad värld där ingenting 

tycks helt finner Benjamin i sina undersökningar början, vilket jag ämnar visa, på hur dessa 

fragment av en förlorad helhet blir hans utgångspunkt varur hur fragmenten kan sammanfogas 

pånytt: inte som någonting så som det en gång var, utan som fragment utgörande en radikalt 

annan helhet. Konsekvent upprepning istället för systematisk framställning är Benjamins 

metod. Det allegoriska i att tänka världens totalitet såsom en sönderslagen vas  är den 11

produktiva tankefigur genom vilken jag här inledningsvis försöker visa hur Benjamins kritik 

ständigt rör sig mot sina objekt: vare sig det gäller språk, verk eller det historiska. Denna 

tankefigur som är så ständigt närvarande i Benjamin vill jag be läsaren att hålla i beaktning 

under följande sidor. 

 Hur vi skall förstå och veckla ut Benjamins särskilda kritik är i uppsatsen inte att 

betrakta som en idéhistorisk fråga. Uppsatsen söker inte efter en kronologisk linje som kan 

följas i Benjamins tänkande, även om detta i sig vore en intressant möjlighet. Uppsatsen 

försöker inte klassificera Benjamins tänkande i perioder utan, som sagt, snarare förstå hur allt 

för honom hänger ihop. Och detta är inte detsamma som ett byggande av ett system. På detta 

sätt vill uppsatsen visa hur språk, verk och historia som å ena sidan åtskilda, å andra sidan 

tillsammans kan tala till oss, inte för att de säger samma sak men för att de närmar sig en och 

samma möjlighet som är förhoppningen om en fullkomlig värld och en fullkomligt annan 

tillvaro. Det är som att varje text som Benjamin författar drabbar det som han tidigare skrivit 

och omvandlar eller penetrerar såväl det tidigare som det som han senare kommer att skriva. 

Det handlar om att försöka närma sig detta särskilda slag av mognad i Benjamin tänkande och 

skrivande som i strikt mening inte är en linjär progression såsom utveckling mot ett fulländat 

tänkande såsom ett klart formulerat slutet och avslutat system. Det utgör snarare ett ut-

 GS1, s. 212; OT, ”These are as follows: the art of the interruption in contrast to the chain of deduction; the 10

tenacity of the essay in contrast to the single gesture of the fragment; the repetition of themes in contrast to 
shallow universalism; the fullness of concentrated positivity in contrast to the negation of polemic.”, s. 32.

 Walter Benjamin, ”Översättarens uppgift”, i; Bjurman, Lars (red), Språkfilosofiska texter, Göteborg: Daidalos, 11

2013, s. 48. Hädanefter ÖU; GS4 s. 18.
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vecklande (i ordets bokstavliga bemärkelse: det vecklas ut) av ett konsekvent tänkande i 

termer av kritik som jag nedan vill skriva fram. Och denna kritik, hävdar jag, är ett frågande 

efter ”[…] objektiv sanning [som] tillkommer det mänskliga tänkandet - inte [som] en 

teoretisk utan [som] en praktisk fråga.”  För Adornos kritik av Benjamins till trots är det i 12

Marx anda som denna uppsats så förstått försöker närma sig Benjamins särskilda kritik av 

språk, verk och historia som det varur tillvaron och världen kan transformeras. Men det 

handlar samtidigt inte om att lägga ett marxistiskt raster över Benjamins tänkande utan att 

snarare se hur Marx förhoppning om att filosofin skall förändra världen delas av Benjamin i 

hans förhoppning om vad jag benämner som transformerandet av tillvaron. 

FRÅGESTÄLLNING 

I föreliggande uppsats handlar det därför om att närma sig följande: hur skall vi förstå Walter 

Benjamins särskilda kritik i mötet med språk och verk och hur visar sig denna kritik i relation 

till kritiken av det historiska i hans tidiga tänkande? Hur ställer Benjamins kritik fram dessa 

objekt och på vilket sätt kan vi förstå hur kritiken blir ett försök att transformera tillvaron? 

LITTERATUR & DISPOSITION 

Nedanstående uppsats är uppdelad i fyra huvudsakliga kapitel. Vart och ett av dessa kapitel tar 

upp var och en av följande texter i kronologisk ordning: ”Über Sprache überhaupt und über 

die Sprache des Menschen”  från 1916, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen 13

Romantik  från 1919, ”Die Aufgabe des übersetzers”  från 1921 samt Ursprung des 14 15

deutschen Trauerspiels  från 1928. Varje kapitel fokuserar på en enskild text.  16

 Kapitel I undersöker Benjamins kritik av språket och språkets väsen och sätter 

Benjamins språkliga förståelse i relief mot Ferdinand de Saussures Course in General 

Linguistics  som brukar betraktas som den allmänt vedertagna förståelsen av språk. Kapitel II 17

framvisar Benjamins begrepp av kritik i den romantiska konstkritikens förståelse av verket 

främst genom Schlegel och Novalis i relation till reflektion och den romantiska poesin. 

 Karl Marx, Människans frigörelse, Liedman, Sven-Eric (red), Stockholm: Aldus/Bonnier, 1965, s. 121.12

 Walter Benjamin, ”Om språk över huvud taget och om människans språk”, i; Bjurman, Lars (red), 13

Språkfilosofiska texter, Göteborg: Daidalos, 2013, s. 21-37, hädanefter OS; GS2 s. 140-157.
 GS1 s. 7-122; SW1, s. 116-200.14

 ÖU s. 39-52; GS4 s. 7-21.15

 GS1 s. 205-430; OT.16

 Ferdinand de Saussures, Course in General Linguistics, New York: Bloomsbury Academic, 2013.17
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Kapitel III försöker bringa fram Benjamins kritik av översättningens möjligheter i relation till 

språk, minne och historia. Kapitel IV försöker slutligen visa hur allt detta bringas samman i 

kritiken av det historiska som genom allegorin och allegorikern materialiseras i det barocka 

sorgespelet och därmed öppnar upp det historiska. Uppsatsen rör sig så förstått i korthet 

mellan språk, verk och historia.  

 Men denna rörelse är egentligen mer komplex än så för emedan kapitel I mer eller 

mindre uteslutande rör sig kring språk kommer kapitel II röra sig kring både verk och i någon 

mån språk, kapitel III kring verk, minne och historia samt kapitel IV det historiska. Och även 

om det kan tyckas rörigt är det endast i ett sådant försök som jag hävdar att vi kan se hur 

Benjamins kritik utformas och vecklas ut i relation till en möjlig transformation och frigörelse 

av objekten och därigenom tillvaron självt. Uppsatsens kapitel rör sig så förstått på följande 

vis i avseende på språk, verk och historia: från språk (kapitel I) till verk och språk (kapitel II) 

till verk, minne och det historiska (kapitel III) till det historiska (kapitel IV).  

 I de fall då dessa texter stått att finna i svensk översättning har jag utgått från dessa. I 

synnerhet från Walter Benjamin, Språkfilosofiska texter, i översättning av Lars Bjurman. Detta 

av två skäl: dels för att de svenska översättningarna i mångt och mycket är av hög kvalitet, 

samt dels för att förenkla för läsaren. Men, i likhet med de texter som inte funnits att tillgå på 

svenska, har översättningarna alltid kontrollerats i samband med de tyska originalen som 

finns utgivna i Walter Benjamin Gesammelte Schriften.  Därav finns alltid två referenser i 18

notförteckningen: en till den svenska alternativt (då en svensk översättning saknats) engelska 

och en till det tyska originalet. I det enstaka fall då den svenska översättningen har ansetts 

bristfällig är min egen översättning presenterad i brödtexten medan det tyska originalet 

återfinns i notförteckningen. I de fall som svensk översättning funnits att tillgå har dessa, vid 

citering, fått gälla, emedan det tyska originalet återfinns i notförteckningen. I de fall som 

endast engelsk översättningen funnits att tillgå har istället det tyska originalet, vid citering, 

fått gälla emedan den engelska översättningen återfinns i notförteckningen för läsarens skull, 

trots att de i högre utsträckning än i de svenska översättningarna kan ses som bristfälliga, 

något som förmodligen beror just på den större närheten mellan tyska och svenska än mellan 

tyska och engelska. Det kan förefalla onödigt komplicerat men i Benjamins fall kan sådana, 

tillsynes obetydliga språkliga förskjutningar, ifall de går förbi obemärkt visa sig djupt 

 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. 1-7 ,Tiedemann, Rolf (red), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 18

1971-1989.
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problematiska. I de fall då svensk översättning endast delvis funnits att tillgå (i Ursprung des 

deutschen Trauerspiels) har den engelska översättningen konsekvent använts och hänvisats 

till i notförteckningen, vid såväl sidreferens som vid citering.  

 Förutom dessa fyra originaltexter har jag valt att sparsamt använda mig av den ocean 

av sekundärlitteratur som finns i Benjaminreceptionen för att i den mån det varit möjligt 

undgå att fastna i en viss reception eller en viss läsning. Och detta av följande skäl: det saknas 

inom forskningsfältet, mig veterligen, en läsning av Benjamin som skriver fram hans begrepp 

av kritik i relation till just språk, verk och historia tillsammans. Detta innebär dock inte att det 

inte skulle finns en stor mängd relevanta och intressanta analyser av de objekt som Benjamin 

själv undersöker, utan tvärtom, och i de fall dessa har varit behjälpliga för hur vi skall förstå 

just det som Benjamin själv undersöker har de givits utrymme i denna uppsats. Det gäller 

bland annat Eric Jacobsons Metaphysics of the Profane,  Peter Fenves ”The Genesis of 

Judgment: Spatiality, Analogy, and Metaphor in Benjamin’s ‘On Language as Such and on 

Human Language” och The Messianic Reduction - Walter Benjamin and the Shape of Time, 

Gerhard Richters Afterness, Paul de Man, "Conclusions" samt Fredric Jameson, Marxism and 

form. Det jag velat visa med dessa källor är, förutom att samtliga varit till stor hjälp med sina 

respektive läsningar av olika texter av Benjamin, just det sätt som denna mångfald av 

forskning, var och en för sig, kan lägga delar till det pussel som det innebär att försöka förstå 

Benjamins divergerande tänkande i relation till den frågeställning som uppsatsen syftar till att 

svara på.  

 För dessa författare skriver nästan samtliga från helt skilda perspektiv: från olika 

filosofiska traditioner, från ett teologiskt perspektiv, från ett litteraturteoretiskt men så även 

från marxistiskt håll. Deras medverkan i uppsatsen är lika mycket ett försök att framvisa på 

vilket sätt de alla har något mycket relevant och viktigt att lägga till som det är just ett försök 

att göra upp med en alltför snäv förståelse av Benjamin som inte tagit hänsyn till det 

nyanserade tänkandet som jag menar inte kan eller bör låsas och läsas in i en viss kategori: 

vare sig det varit en marxistisk läsning (som hos Theodor W. Adorno och Fredric Jameson) 

eller en messiansk läsning (som hos bland annat Gerchom Scholem eller Eric Jacobson). Det 

är enligt mig denna diskrepans i receptionen, dess uppdelning i olika läger, där Benjamins 

tänkande indelats i olika perioder, som till stor del ligger bakom frånvaron av en läsning, där 
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Benjamins sammantagna tänkande lämnats utanför. Det är en sådan läsning som uppsatsen 

med dess fyra huvudtexter vill visa på både är möjlig och mycket produktiv.  19

 Med detta sagt så vill jag understryka att uppsatsen inte drivs av någon särskild metod 

i just den meningen. Det handlar inte om att lägga ett marxistiskt eller judiskt-messianskt 

raster över Benjamin, lika lite som ett litteratur- eller kulturteoretiskt. Det handlar snarare att, 

såsom dessa tänkare ovan tillsammans visar, att läsa Benjamin på så vis att dessa fyra så 

centrala texter av Benjamin möter varandra. Tanken är därför att låta texterna bringas 

samman, i de möten som här kan visa sig, för att därigenom se vad som filosofiskt kan 

uppträda.  

 Men tillvägagångssättet, eller metoden om man nu så vill, består i ett försök att låta 

visa fram Benjamins kritik i och genom mötet med de texter som ovan presenterats. Det 

handlar om att dessa fyra texter var och en för sig förefaller skänka ytterligare en dimension 

till Benjamins kritik i det fall då texterna beaktas såsom utgörande fragmenten av en helhet. 

På så vis kan de bli möjligt att försöka befrukta Benjamins kritik på så vis att den kan 

utkristallisera den grund varur en möjlig transformation av tillvaron såsom Benjamin beskrivit 

den i citatet ovan från ’Paralipomena to "On the Concept of History”’ blir möjlig.  

 Detta gör det möjligt för uppsatsen att frambringa något som visar vad som kan ske då 

Benjamins tänkande inte inlemmas i ett färdigt system, i en viss reception, utan låter detta 

tänkande följas fullt ut för att därigenom låta de slutsater som följer på detta ställas fram. 

Detta är vad jag hävdar är den filosofiska utmaningen vid läsningen av varje verk och i varje 

tänkares livsverk. Det relevanta är därför inte om vi ska förstå Benjamin som antingen marxist 

eller judisk tänkare utan snarare hur vi skall förstå Benjamins tänkande som filosofiskt. För 

denna åtskillnad förefaller Benjamin själv uttryckligen i ”Historiefilosofisk teser” avfärda när 

han skriver att: ”[i] denna struktur [monaden] igenkänner han tecknet på en messiansk 

fixering av skeendet, eller med andra ord en revolutionär chans i kampen […].”  I detta 20

utsnitt är monaden ett specifikt objektet som kan öppnas upp och vecklas ut som messiansk 

fixering och som en revolutionär möjlighet. Och just detta: eller med andra ord vittnar om hur 

 Detta innebär inte att uppsatsen tagit beaktning av hela Benjamins oeuvre. Och det är förstås inte möjligt inom 19

ramen för en uppsats av detta slag. Det gäller alltså, som sagt, att närma sig Benjamins tänkande fram till och 
med hans refuserade habilitationsskrift. Men uppsatsen ämnar dock vara just en första början på ett projekt där 
Benjamins oeuvre i sin helhet kan förstås genom dess enskilda delar och där dessa delar kan skänka förståelse 
av helheten.

 Walter Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, i: Bild och dialektik, Staffanstorp: Cavefors, 1969, s. 187, min 20

kurs.; GS1 ”[i]n dieser Struktur [die Monad] erkennt er das Zeichen einer messianischen Stillstellung des 
Geschehens, anders gesagt, einer revolutionären Chance im Kampfe”, s. 703, min kurs.
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Benjamins tänkande självt vägrar kompromissa och korrumperas av redan givna kategorier 

eller system. Och det är därtill just i frågan om språket och det språkfilosofiska som frågorna 

kring Benjamins tillhörighet i det ena eller andra systemet, enligt mig, kan ställas åt sidan. Det 

är i och med språket som ett öppnande av Benjamins tänkande blir möjligt för en väg att 

förstå en radikal kritik av tillvaron som går utöver just inlemmandet av Benjamins tänkande i 

termer av marxism, litteraturkritik, kulturkritik eller judisk messianism. 

TIDIGARE FORSKNING 

Receptionen av Benjamins verk och skrifter har ända sedan Theodor W. Adorno gav ut en 

tvådelad volym 1955 blivit allt större och bredare. Att filosofiskt orientera sig i detta är i sig 

en enorm uppgift. I takt med att flertalet texter blivit översatta till engelska, och så även 

svenska, har antalet artiklar, monografier och kritik över dessa monografier stadigt ökat. Idag 

finns det lika många läsningar av Benjamin som det finns försök till att definiera honom: som 

filosof, judisk tänkare, litteraturkritiker, essäist, kulturkritiker, översättare mm. Och alla dessa 

försök finner just sin särskilda läsning av Benjamin. Men det finns något högst problematiskt 

i uppdelningen av forskningsfältet Walter Benjamin. Under 60 och 70-talet fram till idag kan 

vi se hur en viss debatt och konflikt rasat mellan de som å ena sidan ser Benjamin som 

marxist (och ibland även marxist-leninist) å andra sidan de som ständigt påtalar hans tidiga 

judiska messianism som betecknande för hans tänkande. Bland dessa återfinner vi Michael 

Löwys Fire Alarm. Reading Walter Benjamin's On the Concept of History, Rolf Tiedemans 

”Historical materialism or political messianism? An interpretation of the theses ’on the 

concept of history.’” och Terry Eagletons Walter Benjamin: or, Towards a revolutionary 

criticism med flera. I någon mån är det förstås helt naturligt att Benjamins tänkande ändrades 

och förändrades genom åren: från de tidiga åren i Berlin, mötet med hans livslånga vän 

Gerschom Scholem och den judiska mystiken, till den senare upptäckten av Georg Lukács 

oerhört tongivande Geschichte und Klassenbewußtsein och därmed en för honom första 

ingång i det (ortodoxa) marxistiska tänkandet. Men vad innebär detta för oss? Att Scholem 

aldrig tycktes vilja erkänna det inflytande som det marxistiska hade på Benjamin och att 

Adorno kritiserade honom för att aldrig lämna det judiskt messianska bakom sig är förvisso 

intressant. Men det som kanske är än mer intressant, för oss, är varför Benjamin själv just 

aldrig förefaller kompromissa med sitt tänkande. Att inte kompromissa, och att inte ställa det 
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messianska mot det marxistiska, är ju kanske det som ligger till grund för konflikten i själva 

receptionen av Benjamins författarskap. Och är det inte denna kompromisslöshet som är det 

mest intressanta med Benjamin och som, de facto, är det som gjort honom till en sådan 

enigmatisk tänkare inom så många fält?  

 Några som på senare år, iaf till synes, ställt just denna konflikt åt sidan är som ovan 

nämnt bland andra Peter Fenves, Werner Hamacher och Samuel Weber. De har därmed tagit 

ett steg bort från den reception av Benjamin som David S. Ferris i The Cambridge 

Introduction to Walter Benjamin  tidigare delat in i tre kronologiska delar: en politisk och 21

marxistiskt tidig reception, en senare litteraturteoretisk reception och en mer kulturteoretisk 

reception. Hos Fenves, Hamacher och Weber är inte längre Benjamins eventuella tillhörighet i 

fokus utan snarare vad Benjamins texter kan frambringa i filosofiskt avseende. I och med 

dessa har det öppnats upp för att förstå Benjamin bortom de tidigare fastlagda och 

cementerade kategorierna, och det är i följandet av ett sådant tänkande som denna uppsats i 

någon mån går. Dessa är förstås inte de enda som försökt att närma sig Benjamin på ett 

filosofiskt fördomsfritt sätt, men det är dem som i relation till uppsatsens syfte visat sig mest 

värdefulla.  22

I.I. VAD ÄR SPRÅK? 

1916 skriver Benjamin ”Om språk över huvud taget och om människans språk” (”Über 

Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen”).  Här inleder Benjamin en 23

språkfilosofisk undersökning i form av en säregen läsning av bibelns skapelseberättelse. I 

termer av Gud, det ursprungliga namngivandet och det rena språket skriver Benjamin fram en 

teologisk kritik av språket. Men inte såsom en kristen-judisk bibelexeges utan snarare i ett 

försök att kritiskt läsa bibeln i allmänhet och skapelseberättelsen i synnerhet filosofiskt i 

avseende på språket. Just detta är något som Eric Jacobson också tidigare hävdat i 

 David S. Ferris, The Cambridge Introduction to Walter Benjamin, Cambridge: Cambridge University Press, 21

2008, s. 139.
 Att inte nämna Giorgio Agamben i detta sammanhang kan för den vane Benjaminläsaren tyckas märkligt. Men 22

det har sin förklaring i att jag inte ansett att Agambens läsning av Benjamin i denna uppsats varit lika relevant 
som den forskning jag valt att presentera. För den som är intresserad av Agambens i många avseenden högst 
intressanta läsning av Benjamin, Adorno och Frankfurtskolan samt begreppen tid, rätt och historia kan jag varmt 
rekommendera Giorgio Agamben, Potentialities: collected essays in philosophy, Heller-Roazen, Daniel (red), 
California: Stanford University Press, 1999, som en första ingång i Agambens, i mångt och mycket, rörande 
tänkande.

 OS, s. 21-37; GS2 s. 140-157.23
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Metaphysics of the Profane.  Benjamin förefaller inte heller vilja, som Stephane Moses 24

framhärdar, låta inskriva en teologisk språkfilosofi grundad på bibelns skapelseberättelse utan 

snarare att med denna utgångspunkt, såsom ett postulerat för-historiskt ursprungligt språk, 

utöva en kritik av språket som möjliggör för en början på en transformation av språket.  25

Bibeln skapelseberättelse blir alltså först och främst den utgångspunkt som genom Benjamins 

läsning utgör kritiken av, som titeln också anger, språket i allmänhet och människans språk i 

synnerhet. Det är så att säga en kritik i den meningen att Benjamin försöker sig på att svara på 

frågan om vad språket faktiskt är. För vad är egentligen språk?  

 Vad Benjamin i frågandet om språkets väsen försöker närma sig är ett sätt att försöka 

skriva fram språkets tillblivelse och dess historiska rörelse bort från denna tillblivelse. Vad det 

en gång var, i sin början och vad det kommit att bli. Vad som här åsyftas är dock inte så 

mycket ett försök finna språkets sanna ursprung i bibeln som det är att visa på språkets 

instrumentalisering. Med instrumentell funktion menar jag här språket såsom medel för 

någonting annat än sig självt. Denna instrumentella funktion utgör nämligen vad Benjamin 

benämner som uttrycket för en, med hans ord, ”borgerlig språkuppfattning” där språket blivit 

till blott ett medel. Kvintessensen i detta sätt att betrakta språket, som instrument för 

meddelelse, uttrycks tydligast av alla, enligt mig, hos Ferdinand de Saussure och dennes 

Cours de linguistique générale  en text som kommit att bli en lingvistisk klassiker. Det är i 26

huvudsak denna form av språklig förståelse, både akademiskt och av allmänhet accepterat,  

som jag hävdar att Benjamin vänder sig mot och benämner som borgerlig. Det framgår, vilket 

jag kommer visa, med all önskvärd tydlighet här och Benjamin kommer dessutom att 

återkomma till kritiken mot denna språkliga förståelse vid flertalet senare tillfällen, främst i 

”Översättarens uppgift”. Och utan att stiga för djupt ned i Cours de linguistique générale, 

eller Course in General Linguistics som den engelska översättningen lyder, bör vi därför, just 

för att förtydliga vad Benjamin vänder sig emot när han talar om ”borgerlig 

språkuppfattning” , kortfattat redogöra för hur de Saussure i korthet förstår språket. Det 27

handlar inte om att utlägga en fullkomlig och uttömmande analys av de Saussures text utan 

 Eric Jacobson, Metaphysics of the Profane, New York: Columbia University Press, 2003, s. 86ff.24

 Stephane Moses, The Angel of History - Rosenzweig, Benjamin, Scholem, California: Stanford University Press 25

,2009, s. 70f.
 Det finns här inte utrymme för att mer utförligt redogöra för Saussures språkteorier om än detta vore intressant 26

i relation till frågan om Benjamins förståelse av språk vilket dock inte är denna uppsats huvudsakliga uppgift.
 OS, s. 24; GS2, s. 144.27
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snarare om att låta den utgöra den bakgrund mot vilken Benjamins kritik skall förstås. För 

även om det just inte är mot de Saussures text i synnerhet som ”Om språk över huvud taget 

och om människans språk” riktar sig, utan mot den förhärskande språkliga förståelsen, så får 

de Saussure här axla den rollen. 

 Ferdinand de Saussure försöker i Cours de linguistique générale, bland annat, visa på 

vilket sätt språk är instrument för meddelelse. Förbindelsen mellan det lingvistiska tecknet, 

exempelvis ett ord, och det ting som det ord skall peka på, eller beteckna, menar han är 

fullkomligt arbiträr.  Denna förbindelse mellan ett ord och ett ting är bara en samhällelig 28

överenskommen förbindelse mellan tecken och concept genom vilken det blir möjligt för oss 

att meddela oss. Med de Saussures ord: ” […] any means of expression accepted in a society 

rests in principle upon a collective habit, or on convention, which comes to the same thing.”  29

 Språk förstått på detta sätt, som kollektiv vana eller och social konvention, är just ett 

uttryck för en uppfattning av språk som medel för meddelelse och därför att förstå som ett 

instrument för meddelelse. Vilket tecken som betecknar ett koncept är inte relevant utan 

enbart att detta tecken förstås i ett givet socialt system som ett instrument för det konceptet 

som tecknet skall beteckna. När vi skriver ”bröd” är det relevanta för de Saussure inte själva 

ordet ”bröd” utan konceptet ”bröd” som vi förväntas förstå.  

 Språket är därför i allra högsta grad socialt men såsom en institutionaliserad social 

konvention. Ett språkligt uttryck garanteras av det sociala genom att tecknet förstås av alla 

andra i det att det, för alla inom detta system, betecknar ett koncept. Detta är vad som gör 

språket till en social konvention. Det godtyckliga tecknet (för exempelvis bröd) garanteras 

endast av att konceptet (brödet), vilket tecknet betecknar, med nödvändighet existerar.  

 Ifall vi istället skriver ”Pain” kommer det, givet att det sociala sammanhanget inte 

behärskar det franska språket, inte kunna förstås. Och detta eftersom konceptet ”Pain” inte 

existerar i en icke-fransktalande social kontext. ”Pain” är då meningslöst i den meningen att 

ordet inte har något koncept för denna sociala situation.  Ifall språket försöker uttrycka något 

som inte accepteras av denna social konvention blir det alltså, enligt denna språkliga 

förståelse, obegripligt. Och så långt tycks allting gott. Men det är just detta som Benjamin 

förefaller bestrida. För själva idén om att språket är uppbyggt såsom ett arbiträrt (förvisso 

 Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, Harris, Roy (red), New York: Bloomsbury Academic, 28

2013, 	s. 78.
 Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, Harris, Roy (red), New York: Bloomsbury Academic, 29

2013,  s. 79, mina kurs. 
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socialt) system av tecken och koncept är djupt problematiskt för Benjamin. För när de 

Saussure just framhåller att språket är denna arbiträra konvention, ja till och med hävdar att 

”[n]o one disputes the fact that linguistic signs are arbitrary.”  är det just detta som Benjamin 30

i ”Om språk över huvud taget och om människans språk” motsätter sig. Werner Hamacher 

hävdar, bland andra , och med rätta, i Intensive Languages hur Benjamins förståelse av språk 31

är en radikalt annan eftersom  

Benjamin’s meditations start from a language that is not structured according to 
the schema of correspondence between intuition and concept […] [and] [t]he 
possibility of this language—language as such […] is not to be defined as a 
possible actuality and thereby as the relation to the object of a propositional 
act […].   32

Hamacher nämner här förvisso inte de Saussure men det är, enligt mig, tydligt hur vi här kan 

se på vilket sätt Benjamin vänder sig mot den språkliga uppfattningen hos exempelvis de 

Saussure i det att han förstår språket som totalt motsatt det som vi kan finna i Course in 

General Linguistics.  

 För Benjamin finns det, enligt Hamacher, alltså ingen nödvändig förbindelse mellan 

ett tecken och ett koncept.  Och detta eftersom Benjamin inte erkänner ett abstrakt 33

förhållningssätt till språket som inbegriper någonting arbiträrt och godtyckligt. Ifall språket är 

blott ett instrument så kan det inte uttrycka annat än relationen mellan ett godtyckligt tecken 

och ett koncept som måste förstås inom ramen för en social konvention och ett slutet system. 

Och på detta sätt skulle språket vara ett godtyckligt sätt att beteckna ett koncept där konceptet 

i sig är garanten för det som betecknar detta. Franskans ”Pain” som visar sig meningslöst i ett 

svenskt teckensystem är för Benjamin inte meningslöst, utan bara meningslöst i det fall då det 

krävs av ordet att det som instrument skall beteckna ett koncept. Det vill säga: det är bara 

meningslöst ifall det skall vara ett uttryck för ett socialt system av tecken som godtyckligt 

(socialt accepterat) betecknar koncept. Men språket för Benjamin är just inte detta system av 

tecken för någonting annat, för ett koncept som med nödvändighet existerar för att det skall 

 Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, Harris, Roy (red), New York: Bloomsbury Academic, 30

2013, 	s. 78.
 Se exempelvis Peter Fenves, ”The Genesis of Judgment: Spatiality, Analogy, and Metaphor in Benjamin’s ‘On 31

Language as Such and on Human Language” i; Walter Benjamin: Theoretical Questions, Ferris D (red), California: 
Stanford University Press, 1996.

 Werner Hamacher, Intensive Languages, i; MLN, Volume 127, Number 3, April 2012,  s. 490, mina kurs.32

 Werner Hamacher, Intensive Languages, i; MLN, Volume 127, Number 3, April 2012,  s. 49033



  /  20 69

kunna, så att säga, bäras (som instrument) av ett språkligt uttryck. Språket är just någonting i 

sig självt. Hur ska vi förstå detta? 

 När vi förstår språket som ett medel och som instrument vilka genom ord (tecken) 

betecknar någonting (ett koncept) innebär detta att språket betecknar någonting utanför sig 

självt, ett koncept som förväntas existera bortom ordet. På ett sätt ställer vi då språket utanför 

sig självt. Detta eftersom tecknet inte betecknar sig självt utan något annat än sig själv, såsom 

ordet ”bröd” betecknar konceptet ”bröd”. Hos en sådan språkteori blir orden alltså instrument 

för mening och dess betydelse ställs på ett sätt utanför språket. Tecknet, som betecknande, 

tjänar som representation av objektet. Och genom att ordet betecknar någonting som inte är 

sig självt, där språket är just ett medel för någonting annat, blir språket till en ställföreträdare 

för en mening som skall avkodas. Och det är detta, att språket representerar något annat än sig 

självt, som utgör grunden för det som Benjamin kommer benämna som det fallna språket. 

 Språkets mening i ett system av tecken och betecknade koncept är inte något 

meddelande av sig självt. Det är inte ett själv-meddelande, eller meddelande av sig självt, utan 

ett pekande mot någonting annat, ett tecken för någonting annat. Denna modell för språket, 

som instrumentellt system för meddelelse av någonting annat än språket självt, underkänner 

språkets självständighet. Benjamin försöker därför skriva fram en kritik av språket som 

öppnar för möjligheten av en fullkomligt annan språklig förståelse, som just utgör motsatsen 

till språket som ett instrument och social konvention, och kan bringa fram språket som sådant 

i sin egen rätt. Men Benjamins språkliga förståelse är likväl socialt. Och detta, vilket jag 

kommer utveckla närmare nedan, eftersom varje tings språkliga väsen meddelar och 

därigenom delar med sig sitt språkligt väsen. Själva meddelandet av det språkliga väsendet 

försöker med nödvändighet meddela sig med något och därav är det att förstå som just i allra 

högsta grad socialt.  

 Skillnaden ligger därför i att förstå språket som ett, i de Saussures fall, socialt 

instrument för meddelelse och att, som i Benjamins fall, förstå språket som uttrycket för 

tillvaron som social vilket, som vi kommer att få se, finns hos varje ting. En sådan förståelse 

av språk som försöker bryta med det instrumentella och därigenom alienerade språket måste 

också bryta med den instrumentella och alienerade världen. Och detta eftersom språk utan 

värld kan tänkas lika lite som en värld utan språk.  Ett språk som uttrycker varje tings 34

 OS, s. 21; GS2, s. 140f. 34



  /  21 69

socialitet uttrycker en samvaro inte genom språket utan uttrycker just samvaron, delandet 

med, i språket, eftersom: ”[e]tt andligt väsen meddelar sig i ett språk och inte genom något 

språk[…]”.  Ifall språket för de Saussure är att förstå som en social institution för meddelelse 35

med hjälp av tecken, vill Benjamin avskaffa just denna institutionalisering av språket, men 

inte genom att för den delen förminska språket såsom uttrycket för det sociala. Lite förenklat 

innebär det en förskjutning från att meddela genom språket till att meddela i språket. Det 

handlar därför om att kritisera den instrumentella språkteorin till förmån för att förstå språket 

som meddelelse [Mitteilung] av sig självt och inte som för-medling av någonting utanför sig 

självt.  Jag kommer nedan att benämna denna språkets meddelelse av sig självt som språkets 

självmeddelelse. Låt oss därmed se hur Benjamin närmare utformar denna kritik av språket 

och den borgerliga språkliga förståelsen. Här återkommer vi till den läsning av 

skapelseberättelsen som jag ovan introducerade. 

I.II. SPRÅKLIGT VÄSEN OCH SPRÅKETS SJÄLVMEDDELELSE 

Människan talar, ursprungligen i det paradisiska tillståndet, det som Benjamin benämner för 

det rena språket [reine Sprache]. Paradiset blir den föregivna plats där människan innan 

syndafallet befinner sig i fullkomlig harmoni och tidlöshet med Gud och naturen. Detta 

tillstånd förefaller relevant för Benjamin, som ovan nämnts, först och främst så som en 

postulerad första grund, som ursprung, där Benjamin förlägger språkets uppkomst där det inte 

ännu förstås som godtycklig förmedling mellan tecken och koncept. Det rena språket blir, så 

förstått, synonymt med ett ursprungligt, icke-instrumentaliserat språk. Ett språk som inte i 

någon utsträckning består av ett system av tecken och betecknade koncept utan som återfinns, 

vilket vi snart kommer utveckla närmare, i namn-språket och namngivandet. 

 Men det är viktigt att påpeka att språkets renhet inte bör förstås i någon slags puristisk 

bemärkelse, utan som språkets ursprungliga enhet som universell och fullkomlig just eftersom 

det inbegrips i det paradisiska tillståndet. Som ett fullkomligt och universellt språk tycks det 

förstås av alla på samma sätt som söndagsbarnen förstår fåglarnas språk eftersom det rena 

språket befinner sig i det paradisiska tillståndet som är fullkomligt och tidlöst. Språkets renhet 

skall därför, enligt mig, förstås som dess föregivna ursprung vilket, per definition, utgör en del 

av det paradisiska som är tillräckligt och fullkomligt. Att förstå språkets ursprungliga väsen, 

 OS, s. 24; GS2, ”Das geistige Wesen teilt sich in einer Sprache und nicht durch eine Sprache mit […]”, s. 14235
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på detta sätt, utgör därför början till den kritik där språket förstås som meningsfullt i sig 

snarare än som i sig självt tomt meningslöst instrument. 

 Benjamin hävdar att allting, människan och alla ting, har ett språkligt väsen som 

meddelar det särskilda väsendets andliga innehåll.  Människans språkliga väsen är  36

människans meddelande av sitt andliga innehåll i språket. Människan är till skillnad från 

djuren, naturen och tingen den benämnande. Människan namnger tingen och det är detta 

namngivande som är människans ursprungliga språkliga väsen. På samma sätt som människan 

meddelar sitt språkliga väsen i språket, i namngivandet, försöker varje ting meddela sig. Men 

tingen, naturen och djuren kan inte meddela sitt språkliga väsen utan människan, det vill säga, 

de kan inte meddela sig själva utan människan. De behöver människan för att kunna uttrycka 

sig, och de gör det såsom uttryckande av sitt språkliga väsen i att de blir benämnda av 

människan i namngivandet: ”Guds skapelse fullbordas genom att tingen får sina namn av 

människan, ur vilken i namnet språket självt talar.”  Och på så vis uttrycks tingens språkliga 37

väsen i det mänskliga språket, i namngivandet: ”Människan är den benämnande, det är av det 

vi vet att det som talar ur henne är det rena språket. Hela naturen, i den mån den meddelar sig, 

meddelar sig i språk, alltså i sista hand i människan.”  Lampan, exempelvis, meddelar därför 38

ingenting annat än den del av lampan som utgör dess språkliga väsen, det vill säga: språk-

lampan.  Det är dess unika väsen som visar sig såsom språk-lampan i det mänskliga språket 39

men som likväl är just uttrycket för dess eget väsen, om än i språket. Språk-lampan uttrycker 

inte det språkliga abstrakta konceptet ”lampa”  utan just detta specifika väsen som är lampans 

meddelande av sig självt med människan i det att språk-lampan meddelar sitt språkliga väsen i 

och med människans namngivande.  

 I namngivandet väcker så människan naturen ur sin stumhet för att låta den tala med 

människan i namngivandet för i namngivandet inte bara anropas tingen, utan utropar också sig 

själva. Men mer därtill: i namngivandet utropar, anropas och uttrycks relationen mellan 

människa, Gud och natur. Förvisso är det bara Gud som kan skapa genom ord men människan 

försöker, med det språk som hon givits av Gud, att uttrycka detta skapande ord i 

 OS, s. 21; GS2, s. 140.36

 OS, s. 25; GS2, ”Gottes Schöpfung vollendet sich, indem die Dinge Namen vom Menschen erhalten, aus dem 37

im Namen die Sprache allein spricht.”, s. 145.
 OS, s. 25; GS2, ”Der Mensch ist der Nennende, daran erkennen wir, daß aus ihm die reine Sprache spricht. 38

Alle Natur, sofern sie sich mitteilt, teilt sich in der Sprache mit, also letzten Endes im Menschen.”, s. 145.
 OS, s. 23; GS2, s. 141. 39
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namngivandet av tingen: ”Gud gjorde tingen möjliga att känna via deras namn. Men 

människan benämnde dem efter måttet av sin kunskap.”  Så förstått är språket som 40

namngivandet inte det minsta godtyckligt. Vi kan här redan nu se varför Benjamin, i och med 

just detta, ser det som så ytterst problematiskt att språket skulle vara en behållare för 

någonting annat än just uttrycket av varje tings språkliga väsen och dessutom ett godtyckligt 

uttryck. Vi kan dessutom se hur Benjamin låter människan träda in som den vilken låter 

uppväcka tingens språklighet som förvisso finns hos tingen men som behöver människan för 

att kunna uttrycka detta som de har i sig själva. Det blir så förstått människan som i 

namngivandet låter tingen komma till sin rätt, att låta dem mogna i det att de kan meddela sig 

själva, sitt språkliga väsen, i det mänskliga språket. Och denna rörelse från tingens 

språklöshet till talandet med människan, i namngivandet, blir just detta uttrycket för en 

samhörighet i den meningen att allt meddelar sig självt, det vill säga, delar sig med allting 

annat.  

 I det ursprungliga och fullkomliga paradisiska, och i detta avseende rena språket, 

beskriver Benjamin så hur Adam namnger tingen. Tingen väcks så ur sin tystnad och träder in 

i språket och med-delar sig med människan i språket: ”Gud ger djuren i tur och ordning ett 

tecken, på vilket de träder inför människan för att få namn”.  Varje ting, får i namngivandet, 41

så förstått en del i språket alldeles oavsett om det är ett organiskt, eller ett oorganiskt ting. I 

detta tillstånd är tingets namn, genom namngivandet, alltså allt annat än arbiträrt och dess 

meddelande av sitt språkliga väsen i och med detta namn än mindre godtyckligt: ”Därmed kan 

den föreställning som svarar mot en borgerlig språkuppfattning inte längre uppkomma: att 

ordets förhållande till saken är rent godtycklig, att det är genom en typ av överenskommelse 

infört tecken för tingen […].”  42

I.III. SPRÅKETS OMEDELBARA MEDDELELSE OCH SYNDAFALLET 

Språket har därtill en förmåga att omedelbart meddela detta språkliga väsen självt. Själva det 

språkliga väsendet är alltså, i Benjamins mening, något som inte bärs av något annat medel än 

 OS, s. 29; GS2, ”Gott machte die Dinge in ihren Namen erkennbar. Der Mensch aber benennt sie maßen der 40

Erkenntnis.”, s. 148.
 OS, s. 32; GS2, ”Gott gibt den Tieren der Reihe nach ein Zeichen, auf das hin sie vor den Menschen zur 41

Benennung treten.”, s. 152.
 OS, s. 30; GS2, ”Damit kann die Vorstellung nicht mehr aufkommen, die der bürgerlichen Ansicht der Sprache 42

entspricht, daß das Wort zur Sache sich zufällig ver- halte, daß es ein durch irgendwelche Konvention gesetztes 
Zei- chen der Dinge […]”,. s. 1520.
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det språkliga väsendet självt i språket. Att språket omedelbart meddelar ett tings språkliga 

väsen är, för Benjamin, det som utgör språkets magi eller dess urproblem.  Men hur ska vi 43

förstå detta? Det är onekligen mycket svårt att begripa denna omedelbara meddelbarhet i 

Benjamins förståelse av språket men vi måste trots detta göra ett försök. Benjamin skriver: 

”Tingens språkliga existensform är dess språk […] [d]enna sats är icke-tautologisk, för den 

betyder: det i ett andligen väsen som är meddelbart är språk. På detta ’är’ (lika med ’direkt 

och omedelbart’) beror allt.”  Detta är, är alltså detsamma som ett andligt väsens omedelbara 44

meddelbarhet. Det omedelbara meddelbara hos det andliga väsendet är så förstått språket 

självt. Språket är därför det medium som inte kan meddela annat än denna omedelbara 

meddelelse om sig själv i det att det delar med sig av sitt språkliga väsen med allt det som 

detta andliga väsen meddelar sig med. Och det kan låta som en tautologi, men så är inte fallet. 

För språket uttrycker meddelbarheten, det som språket delar sig med och delar med sig av och 

det gör detta omedelbart eftersom språket är sitt eget medium och sin egen meddelbarhet. 

Något annat än språket kan i egentlig mening, så förstått, inte meddelas. Därför är all 

meddelelse språk och allt språk meddelelse. Och detta omedelbart i det att språket meddelar 

sitt väsen i det att det ständigt uttrycker sig självt, sitt väsen som medium och meddelelse i 

uttryckande av sig självt. Språket meddelar sig självt såsom medium i det att det meddelar ett 

tings språkliga väsen. Den omedelbara meddelbarheten innebär alltså en direkthet i det att det 

meddelar, och därigenom delas och delar sig med. För det språkliga väsendet hos något ting är 

detta att det meddelar sig med allt annat i namngivandet och i att det meddelar sig så delar det 

sig med allt annat. 

 Det är detta som är språkets magi eller urproblem just eftersom det språkliga väsendet 

är sitt eget medium, språket, som inte meddelar någonting annat än detta förhållande: språket 

meddelar tingets språkliga väsende i det att det uttrycker detta språkliga väsen, i 

namngivandet, som är just uttrycket, anropet och utropet av tingens språkliga väsen. Språkets 

urproblem är dess förmåga att omedelbart meddela, att språket i sig självt utgör sitt eget 

medium som försöker meddela detta att det meddelar.  45

 OS, s. 23; GS2, s. 142.43

 OS, s. 23; GS2, ”Das sprachliche Wesen der Dinge ist ihre Sprache […] Dieser Satz ist untautologisch, denn er 44

bedeutet: das, was an einem geistigen Wesen mitteilbar ist, ist seine Sprache. Auf diesem »ist« (gleich »ist 
unmittelbar«) beruht alles.”, s. 142.

 OS, s. 23; GS2, s. 142.45
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 Att språket på detta sätt förstås som sitt eget medium förefaller ligga nära en förståelse 

av det så som utgörandes sin egen form. Och språkets form förefaller utgöra dess innehåll just 

eftersom det är ett uttryckande av något tings språkliga väsen. I strikt mening är det möjligt att 

vad Benjamin pekar på är just omöjligheten i att dela upp språk i form och innehåll, i just 

betecknande tecken och betecknat koncept. Och anledning till att det är så svårt att begripa 

denna omedelbara meddelbarhet i språket skulle i så fall bero på hur djupt denna uppdelning 

av språket är inlemmat i det mänskliga tänkandet. För att människans språkliga väsen 

meddelar sitt språkliga väsen i språket är inte ett cirkelresonemang, även om de knappt går att 

särskilja: form (språket) och innehåll (uttryckandet av språket: språkligt väsen) kollapsar på så 

sätt in i varandra i den omedelbara meddelelsen som jag benämner som just språkets 

självmeddelelse. Och det är åtskillnaden, distinktionen och dikotomin mellan form och 

innehåll som, så förstått, tycks utgöra en stor del i det avfärdandet som Benjamin gör av den 

borgerliga och instrumentella språkliga uppfattningen. Språkets urproblem, eller magi, är 

denna märkliga inre rörelse i språket självt som förefaller upplösa dikotomin mellan form och 

innehåll.   46

 I och med syndafallet förlorar dock språket kontakten med sitt ursprung så som det var 

i det paradisiska och kommer att användas som medel för någonting utanför sig självt och 

uttryckandet av sin egen självmeddelelse i det att det uttrycker ett språkligt väsen. Eller som 

Benjamin uttrycker det: ”man kan nästan säga [att ordet stiger ur namnspråket och den] 

immanenta egna magin, för att liksom utifrån, bli magiskt. Ordet skall [numera] meddela 

något annat (än sig självt).”  Ordet skall kommunicera, såsom behållare, någonting mellan en 47

avsändare och en mottagare genom godtyckliga tecken som betecknar mänskliga koncept. 

Språkets syndafall, så som Benjamin ser det, är just detta att ordet stiger ut ur det namnspråk 

där människan meddelade sitt språkligt väsen och där tingen meddelade sitt språkliga väsen i 

människans språk i namngivandet. Detta innebär att i och med förlusten och utträdet ur 

namngivandet förlorar språket den omedelbara meddelelsen som var dess magi och som, 

skulle jag vilja hävda, innefattade den fullkomlighet som rådde i det paradisiska tillståndet, 

där alla ting hade en samhörighet med varandra i och med Guds skapande ord och människans 

försök att med sin förmåga uttrycka det skapade ord i namngivandet av tingen. Förlusten av 

 Här finns inte utrymme att närmare visa på vad som Benjamin förstår som magi. För en längre redogörelse av 46

detta se: Winfried Menninghaus, Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 1980.

 OS, s. 33; GS2, s. 153.47
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namngivande innebär, att språket, för Benjamin, förlorar kontakten med detta paradisiska 

ursprung och denna första grund. Språket efter syndafallet får därigenom istället en annan, ny 

och blott mänskligt-profan, grund som förläggs utanför språket självt: just godtyckliga tecken 

som betecknar koncept. Med andra ord: språket förlorar sin egen självmeddelelse och i dess 

ställe finner vi det mänskliga ordet som skall förmedlas med hjälp av språket som dess 

instrument för meddelelse. Snarare än att språket meddelar någots språkliga väsen i det 

mänskliga namngivandet så meddelar det efter syndafallet något som står utanför och är 

avskiljt från det språkliga väsendet.  

 I namnspråkets ställe finner Benjamin istället det mänskliga ordet [des menschlichen 

Wortes].  Det mänskliga ordet bör vi här förstå som det språkliga uttrycket som utifrån utgör 48

språkets väsen i det postlapsarianska, profana, tillståndet. Det är ett språk som förlorat sin inre 

magi och ursprungliga fullkomlighet och som just utifrån, såsom blott meningsbärare, blir 

magiskt i det att det meddelar något annat än sig självt. Det godtyckliga ordet tar namnets 

plats och i en mening är detta en än mer märklig magisk företeelse, för hur ska vi ens förstå 

språket som något vars väsen är att representera någonting annat än sig självt, att uttrycka 

någonting annat än sig självt. Detta, om något, tycks magiskt men just magiskt utifrån. Det 

mänskliga ordet är det fallna språk som träder ut ur det ursprungliga namngivandet och ut ur 

det som Peter Fenves beskriver som ”an original ordering of language, in which each word is 

itself a language, and all languages mean the same thing, namely meaning, properly 

speaking.”  Språket är så förstått inte längre sin egen omedelbara meddelelse utan 49

meddelelsen av någonting annat som står utanför det språkliga väsendet som språket tidigare 

uttryckte. 

 Språkets egna självmeddelelse förstått som sitt eget medium uttrycker den 

fullkomlighet och samhörighet som jag ovan nämnde mellan människa och ting och Gud 

eftersom Gud just ger Adam möjligheten till namngivandet från första början. Och språket är 

därför fullkomlig meddelelse i det paradisiska tillståndet, det är uttrycket för denna 

fullkomlighet som är en total samhörighet mellan alla ting, människa och Gud. I det rena 

språket såsom fullkomligt fanns det därför inte någon möjlighet att tänka sig en uppdelning 

 OS, s. 33; GS2, s. 153.48

 Peter Fenves, The Messianic Reduction - Walter Benjamin and the Shape of Time, California: Stanford 49

University Press, 2011, s. 130.
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mellan betecknande tecken och betecknat koncept eftersom båda sammanföll i namngivandet 

och benämnandet såsom utgörande språkets form och innehåll.  

 Därför förefaller det som att det endast är i det fallna språket, det postlapsarianska,  ett 

språk som inte är fullkomligt, som är splittrat och sönderslaget, som vi kan tänka oss ett språk 

som meddelar någonting annat än sig självt. Det vill säga ett språk som inte längre meddelar 

den fullkomliga samhörigheten utan snarare oförmågan och splittringen. Språkets som form 

och innehåll går i och med detta förlorat och dess självmeddelelse, dess meddelande av denna 

samhörighet med alla ting och allt ting, hindras till förmån för en meddelelse av någonting 

annat, icke-språkligt, utanför det språkliga väsendet, vilket är det som skall meddelas genom 

språket det vill säga ett betecknat koncept. Konsekvensen av detta tycks inte vara att språket i 

egentlig mening förändras utan blott förståelsen av språket som just instrument för meddelelse 

av någonting annat. Men denna förståelse i sin tur ändrar också språket i det att språket blir ett 

instrument och en funktion. Att förståelsen ändras innebär i detta fall att språket självt ändras. 

Och denna språkliga förståelse tycks inte helt oväntad då de mänskliga språkens mångfald 

uppkommer och i och med den språkförbistring som inte existerade i det paradisiska 

tillståndet. Men likväl vidhåller Benjamin att språket till sitt väsen i allra högsta grad är 

meningsfullt i den meningen att språket i sig är sin egen mening och inte en behållare för 

kommunikationen mellan en människa och en annan. Inte ens i det postlapsarianska 

språkförbistrade tillståndet.  50

 På samma sätt som ”[i]ngen dikt riktar sig […] till läsaren, ingen bild till betraktaren, 

ingen symfoni till åhörarna.”  så riktar sig inget språk, egentligen, som kommunikativ akt till 51

någon eller något annat än som en meddelelse av sitt språkliga väsen. När Benjamin så svarar 

på sin egen fråga: ”vad meddelar språket?” så svarar han därför (fortfarande): ”[…] varje 

språk meddelar sig självt.”  I och med detta förtydligas denna egentliga inre samhörighet i 52

språket som förvisso gått förlorad i den borgerliga språkförståelsen men som likväl alltid finns 

närvarande någonstans i språket, språkförbistringen till trots. Vad Benjamin visar är därför 

språket som något, i grunden, självständigt vars väsen som inte kan bestämmas av något annat 

än sig självt och därför i egentlig mening inte kan användas eller brukar som instrument även 

 OS, s. 36f; GS2, s. 156f.50

 ÖU, s. 39; GS4, ”Denn kein Gedicht gilt dem Leser, kein Bild dem Beschauer, keine Symphonie der 51

Hörerschaft.” s. 7.
 GS2, s. 142. Min översättning: ”was teilt die Sprache mit? […] Jede Sprache teilt sich selbst mit.”52
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om det är precis så vi förstår språket idag. Det handlar därför om att försöka närma sig språket 

genom en kritik som ger uttryck för språkets eget liv som uttrycket för varje tings språkliga 

väsen som meddelelandet av sig självt. Och detta är precis vad jag ovan visat att Benjamin i 

sin kritik just gör. I namngivandet förmår människan uttrycka tingens språkliga väsen får dem 

att tala med människan i det mänskliga språket. Men dessa ting talar sitt språkliga väsen just i 

namngivandet. För namngivandet är människans försök att med just sin kunskap nå upp till 

Guds skapande ord som är allt annat än godtyckligt.  

 Varje språk som försöker meddela någonting annat än sig självt tycks så behäftat med 

något som vi tidigare benämnde ”utifrån” som i sig inte är språk, och detta är den magi som 

utifrån drabbar språket. Ett meddelande av någonting utanför språket genom språket självt 

förefaller alltså snarare ha sin grund i en, per definition, felaktig förståelse av språkets väsen 

än i en verklig kunskap om att varje språk, till sin definition enligt Benjamin, söker efter att 

meddela just sin egen självmeddelelse i uttryckandet av varje tings språkliga väsen. Att 

meddela någonting utanför språket är så förstått ett meddelande genom språket ”utifrån” som 

försöker undertrycka självmeddelelsen av varje tings språkliga väsen och låta det meddela 

någonting annat utanför sig självt. Så förstått alltså, än en gång, en slags magisk kraft utifrån. 

Och detta meddelande av något utanför sig självt är just att låta språket såsom tecken beteckna 

något annat, det vill säga, att på ett arbiträrt sätt beteckna ett koncept.   

 Den borgerliga språkförståelsen som Benjamin benämner den består just i att det 

förstår, vad som med Benjamins ord benämns som, det fallna språket, såsom utgörande 

språkets egentliga väsen emedan Benjamin ser detta fallna språk som snarare språkets 

nuvarande, ofullkomliga och alienerade tillstånd. Detta innebär att språket som sådant inte 

med nödvändighet är den abstrakta, godtyckliga, meddelelse av något annat, utan att en annan 

förståelse av språk där form och innehåll sammanfaller är möjligt där språket meddelar sig 

självt i det att det meddelar alla tings språkliga väsen såsom i namngivandet. Det är med 

denna förståelse som det blir möjligt att transformera språket självt eftersom Benjamins kritik 

just inte är en blick på språket utan ett gripande in i det. Det innebär att språket såsom 

fullkomligt i sig skulle få möjligheten att uttrycka sig självt såsom uttryckandet av 

människans och alla tings språkliga väsen. I den meningen är det just därför ett öppnande för 

en möjlighet av en annan språklig förståelse där språket självt bryter med just skriftens bojor. 
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II.I. SPRÅKET ÖPPNAR UPP KRITIKEN 

Vad denna kritik utgör är så förstått en kritik som blottlägger språkets nuvarande 

instrumentalisering och alienation.. Den ställer fram språket i ett teologiskt förlapsarianskt 

ljus vars konsekvenser är uppenbart filosofiska. För språkets väsen såsom Benjamin skriver 

fram det förefaller, syndafallet och det postlapsarianska tillstånd till trots, egentligen bestå i 

språkets självmeddelelse, uttryckande av sitt väsen i varje uttryckande av språkligt väsen, där 

form och innehåll egentligen är ett och samma. Att språket inte förstås som så, och att den 

borgerliga språkliga förståelsen, med Benjamins ord, av språket är förhärskande gör inte 

kritiken mindre relevant utan snarare tvärtom. När Benjamin framvisar språkets nuvarande 

abstrakta funktion och postulerar en radikalt annan möjlighet för att förstå språket, som något 

vilket finns djupt inne i språket själv, som uttrycks såsom en rest av dess paradisiska för-

historia, uppväcks detta genom kritiken som i sin tur möjliggör för en kritik av språket som 

just närvarande hos språket självt. Enkelt uttryckt kan vi på så sätt visa just hur tyskans Brot 

och franskan Pain, vilka vi vanligtvis förstår som två olika tecken för ett och samma koncept 

(bröd), egentligen djupt inne i språket självt de facto består i skilda uttryck av språkliga väsen. 

Däremot är vår språkliga förståelse av idag så beskaffad att vi inte ser någon konceptuell 

skillnad mellan dem just eftersom den språkliga förståelsen är inrättad under tecken och 

koncept.  

 Men ifall språkets väsen förstås som en slags immanens i det att det uttrycker sig 

självt samtidigt som det är uttryckandet av något (ett tings språkliga väsen) och därmed utgör 

sin egen form och sitt innehåll i uttryckande av varje språkligt väsen innebär detta att språkets 

uttryck av det språkliga väsendet också är det sätt varur språket kan frigöra sig från den 

abstraktion som är en meddelelse utanför sig självt. Benjamin uppväcker därför, om man så 

vill, språket från dess abstrakta och alienerade funktion och låter det träda fram inför oss 

såsom en möjlighet och en förhoppning om ett annat språk där kritiken finns i språket självt 

såsom denna inre självmeddelelse som möjliggör för dess frigörelse.  

 Men ifall vi förutsätter att vi befinner oss i en värld som utgörs av det fallna språkets 

herravälde så tycks det svårt att nå fram emot en förståelse av språket där det är sin egen 

meddelelse, utgörande sitt eget omedelbara medium, just eftersom språket ständigt är upptaget 

med att meddela någonting annat än sig självt. Är det ens möjligt eller eftersträvansvärt att 
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försöka röra oss bort från en språklig förståelse och ett språk i termer av betecknande tecken 

och betecknat koncept? Möjligvis inte. Å andra sidan är kanske vår svårighet att tänka bortom 

en sådan instrumentell språklig förståelse blott just ett tecken språket oförmåga att meddela 

sig själv, och att det på så vis försöker meddela denna nuvarande oförmåga att meddela sig 

självt, vilket också visar sig när vi ständigt befinner oss i en viss språklig förbistring.  

 Benjamins läsning av skapelseberättelse bringar så förstått fram början på möjligheten 

att tänka ett annat språk där det som idag ligger dolt i språket, det vill säga: språkets för-

historiska rest, i det fallna, blir synliggjord och träder fram. Språkets självmeddelelse finns, 

ifall det nu är språkets väsen, då ännu dolt djupt inne i språket självt. Att gripa in i detta språk, 

som Benjamin gör, låter på så vis det kritiska momentet i språket komma fram för att 

transformera sig självt genom sig självt. Men det handlar inte om ett försök att hitta tillbaka 

till ett ursprungligt rent språk utan just om att visa på språkets nuvarande fallenhet för att först 

med denna insikt försöka närma sig något som skulle kunna vara en radikalt annan förståelse 

av språk som också förändrar språket självt. Benjamins avstamp i bibelns skapelseberättelse 

är kanske mest relevant i det avseendet att det förlägger språket som immanent 

självmeddelelse till någonting utanför den historiska världen: språket som till sitt ursprung 

förlapsarianskt. I detta förlapsarianska och förhistoriska (i meningen före det mänskligt 

historiska) placeras språkets ursprung. Släktskapet med detta språk, finns så i varje språk, och 

ger en förhoppning om språkets självmeddelelse som en dag skall frambringas på nytt men 

också på ett helt annat sätt. 

 När Benjamin postulerat denna grund och sedan, som ovan visat, ställt den i motsats 

till den borgerliga språkuppfattningen som de Saussure fått axla innebär det framförallt en 

sak, nämligen att det inte går att försöka närma sig språket som sådant utifrån utan bara 

genom att just gripa in i språket såsom utgörande just det språkliga väsendet hos alla ting. 

Bara genom en sådan kritik kan språket som fenomen förstås och transformeras i sig sjävt. 

Vad detta ingripande i språket ger är förståelsen om språket som det objekt i vilket form och 

innehåll skulle kunna sammanfalla: där dess uttryck är dess meddelelse och dess meddelelse 

dess uttryck. Vad den borgerliga språkliga förståelse tycks kunna frambringa är just endast ett 

åskådande av det slag som ”[…] inte fattar sinnligheten som praktisk verksamhet, [och som i 

bästa fall] når fram till […] åskådningen av de enskilda individerna och det borgerliga 
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samhället.”  Men språket utgör i sig något i världen, och dess fallenhet i det nuvarande är just 53

ett uttryck för en fallen värld som ifall den skall transformeras behöver mer än en åskådning, 

det vill säga, ett kritiskt ingripande av det slag som jag menar att Benjamin visar för oss. 

 Att väcka frågan som ett ingripande i språket på detta, i någon mån teologiska vis (på 

grund av dess utgångspunkt i Bibelns skapelseberättelse), är därför vad jag här förstår som 

Benjamins huvudsakliga syfte, varpå den filosofiska kritiken måste ta vid, något jag just 

försökt bringa fram. Men om en möjlig förståelse av språket, såsom Benjamin tänker sig det, 

skall kunna tecknas krävs därför en utveckling av detta tänkande. Benjamin möjliggör för 

detta, inte så mycket som ett utvecklande av hans tänkande som i ett vecklande ut, ut-

vecklande, av ett specifikt objekt. Namnspråket var detta ut-vecklande språk i det varje ting 

meddelade sitt språkliga väsen och i det var namnspråket just kritiskt i sig självt. I 

nästkommande kapitel kommer jag därför visa hur hans tänkande kring den tyska romantiska 

kritiken möjliggör för just en ut-veckling av denna kritik av objektet som jag ovan tecknat.  

 För språket är blott ett av de undersökningsobjekt som uttrycker världens förfall, eller, 

den fallna världen, och det är först i mötet och undersökningen av verk och historia som 

Benjamin kan möjliggöra för en öppning och en transformation av den fallna världen. Det 

som språk, verk och historia har gemensamt är transformationen som dess möjlighet till att 

förändra denna värld i grunden. Men språket närvarar likväl, som jag kommer visa, ständigt 

som grundläggande för den fortsatta kritik som Benjamin skriver fram. Det handlar därför om 

att se hur kritiken av språk, verk och historia befruktar varandra samtidigt som språket måste 

bibehållas som en slags första ansats varur kritiken av verk och historia kan ta sin början. 

Adorno sammanfattar så Benjamins kritiska rörelse med följande ord: ”The thesis that where 

knowledge is concerned the most individual is the most general, suits him perfectly.”  Och 54

samtidigt som Benjamins kritik på detta sätt rör sig genom ett ingripande i den minsta 

beståndsdelen hos de enskilda fenomen till det som dessa fenomen utgör en del av, den 

mänskliga tillvaron, så förstår Benjamin som ovan nämnt inte att det finns någon möjlighet att 

det någonstans i världen skulle kunna finnas en frånvaro av språk. Det är därför som språkets 

väsen är av sådan enorm vikt för Benjamin, eftersom det är tack vare det som det finns en 

möjlighet att försöka närma sig en värld av fullkomlig samhörighet, för även om språket är 

fallet och förbistrat, bär det till sitt väsen just på denna möjlighet. 

 Karl Marx, Människans frigörelse, Liedman, Sven-Eric (red), Stockholm: Aldus/Bonnier, 1965, s. 121.53

 Theodor W. Adorno, Prisms, Cambridge: MIT Press, 1981, s. 227.54
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II.II. DEN ROMANTISKA KRITIKENS MÖJLIGHET 

Benjamins kritik i ”Om språk över huvud taget och om människans språk” grundar sig, som 

sagt, i en teologisk, om än just kritisk-teologisk, läsning av språket. Dess slutsatser som vi 

dragit därur är däremot filosofiska. Hädanefter kommer flertalet av hans senare verk att röra 

sig mot ett mer uttryckligt kritiskt-filosofiskt projekt. Benjamin söker såsom jag inledningsvis 

påstod efter, de skilda objekten för undersökning till trots, just någonting som kan betecknas 

som en samhörighet mellan språk, verk och historia. Och att söka finna denna samhörighet är 

ett uttryck för förhoppningen om just en fullkomligt annan tillvaro såsom en tillvaro av 

fullkomlighet. Hans senare texter bär därav tydliga spår av det som vi ovan visade i ”Om 

språk över huvud taget och om människans språk”. Och det är i språket denna möjlighet att 

förstå Benjamins kritik öppnar sig. Detta innebär självfallet inte att Benjamin försöker säga en 

och samma sak, eller för den delen vilja inskriva dessa objekt inom ett och samma system för 

kritik, utan snarare som så att vad som krävs för att förstå det ena, exempelvis språket, också 

kommer att behövas för att förstå det andra; verk och historia. Allt hänger, såsom ur tillvaron 

uppbrutna fragment, ihop. Det är därför som dessa texter talar med varandra och möjligheten 

till att nå en högre förståelse av Benjamins kritik är just att låta dessa texter befrukta varandra.  

 1919 skriver Benjamin The Concept of Criticism in German Romanticism (Der Begriff 

der Kunstkritik in der deutschen Romantik ), vilket utgör den första delen av hans två 55

avhandlingsarbeten varav bara denna första del lades fram. ”The Concept of Criticism in 

German Romanticism” är, i korthet, ett försök att formulera romantikernas begrepp om kritik, 

konst och tänkandet i termer av reflektion som Benjamin finner i den tyska romantiken, 

framförallt hos Friedrich Schlegel och Novalis.  Det finns någonting hos dessa tänkare som 56

pockar på Benjamins uppmärksamhet, mycket på grund av att de förefaller tangera Benjamins 

egen förståelse av just form och innehåll vars uppdelning i den fallna världen, eller den 

förvaltade världen, vilket såsom i fallet med språket, visat sig så pass problematisk. 

 Den kritik som han lyfter fram hos den tyska romantiken är dock inte språket utan 

konsten, konstobjektet och verket. Men likväl kan vi i denna undersökning se hur Benjamin 

 GS1, s. 7-122; SW1, s. 116-200.55

 Forskningen och receptionen av romantikerna är i sig ett enormt forskningsområde och jag ämnar inte 56

uttömmande redogöra för Schlegel, Novalis eller för den delen Johann Gottlieb Fichtes idealism som 
grundläggande för de två förstnämnda. Detta på grund av uppsatsen utrymme och min egen oförmåga att på ett 
fullkomligt och riktigt sätt kunna gå på djupet. Däremot är det Benjamins förståelse av den romantiska kritiken 
som står i centrum för denna undersökning och det är hans läsning av Schlegel, Novalis och Fichte som är detta 
kapitels huvudsakliga syfte.
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möjliggör för ett språng mot en annan språklig förståelse, ett annat tänkande över språk, som 

rör sig bortom det fallna språket men som likväl har detta språk som sin nödvändiga 

utgångspunkt. Denna text har tyvärr hitintills lämnats relativt outforskad i receptionen av 

Benjamins författarskap. Varför kan man fråga sig? För vad Benjamin finner hos den tyska 

romantiken är en förståelse av kritik som har reflektionen som grund och som i hans läsning 

lyfter fram ett kritiskt inneboende element hos objektet (verket) i relation till reflektion och 

tänkande. Och kritiken som inneboende element är, vill jag hävda, av största vikt för att förstå 

Benjamins kritiska projekt. Detta inneboende element i objektet liknar till viss del just, som vi 

skall få se, tingens utropande av sig själva i namngivandets anropande utav dem, och därmed 

språket i dess ursprunglighet såsom omedelbar meddelelse av ett språkligt väsen. Låt oss 

därför först försöka visa hur Benjamin förstår reflektionen hos romantikerna med Schlegel 

och Novalis i spetsen för att därefter se hur reflektionen blir en nödvändig kategori för att 

förstå verket och det kritiska element som finns där i. Ur denna förståelse av verk kan vi se 

hur också Benjamins förståelse av språk ytterligare berikas och förädlas. Tillsammans kan det 

frambringa ytterligare ett uttryck för transformationen av tillvaron som förhoppningen om den 

fullkomliga samhörighet som Benjamin tycks vilja närma sig. 

II.III. SCHLEGEL, NOVALIS OCH REFLEKTIONEN 

För Schlegel, som för Benjamin är den som får representera romantikens koncept om kritik, är 

tänkandet ett märkligt fenomen. Märkligt eftersom det är upptaget med att tänka sitt eget 

tänkande utan slut.  Vad detta innebär är i första hand att tänkandet tänker sig själv samtidigt 57

som det tänker om något. Och detta att tänkandet tänker sig självt i första hand såsom ett 

tänkande över tänkandet är vad som gör tänkandet så märkligt. Liksom språket omedelbart 

meddelar ett språkligt väsen samtidigt som det meddelar just denna meddelelse kan vi förstå 

hur tänkandet tänker sig själv samtidigt som det uttrycker en tanke eller ett tänkande. 

Tänkandet är så förstått en reflektion i själva akten, i praktiserandet, i själva tänkandet. 

Tänkandet har inte något objekt som tänks utanför tänkandet självt, även om vi i tänkandet 

kan tänka om något. Benjamin citerar så Schegels konstaterande att: ”Hiermit sind also 

Denken und Reflexion gleichgesetzt.”  Tänkandet tänker alltså sig självt såsom en reflektion 58

över sig självt, och alltså med andra ord: som självreflektion. Tänkandet är reflektionen över 

 GS1, s. 18; SW1, s. 121.57

 GS1, s. 19; SW1, ”Thinking and reflection are thus identified with each other.”, s. 121,58
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tänkandet och alltså sitt eget objekt, sitt eget medium. Reflektionen i sig är därför inte att 

förstå som en, i någon väsentlig bemärkelse, reflektion av ett specifikt innehåll, ett 

kunskapsobjekt, utan reflektionen såsom reflektion av tänkandets som dess egen form. 

Benjamin citerar på denna punkt Fichte såsom den vilken lägger grunden för de tidiga 

romantikerna att närma sig reflektionsbegreppet: ”Die »Handlung der Freiheit, durch welche 

die Form zur Form der Form als ihres Gehaltes wird und in sich selbst zurückkehrt, heißt 

Reflexion«.”  Men Benjamin förstår inte reflektionen som en immanent självproducerande 59

fri akt i tänkandet i tinget. Tänkandet vänder förvisso formen (tänkandet) till sitt innehåll 

(tänkandet om tänkandet) och kan återvända till formen självt, men vad detta är, är inte ett 

transformerande av tänkandet i sig utan ett öppnande för en känslighet i tänkandet varur en 

slags transformation av tänkandet kan ske. I återvändandet till formen har någonting skett, 

nämligen att det öppnat tänkandets möjlighet i termer av en slags sensibilitetet i tänkandet 

som möjliggör för någonting mer än blott ett tänkande över tänkandet. Självreflektionen i 

tänkandet över tänkandet är alltså inte en ut-veckling av tänkandet utan just ett öppnande av 

möjligheten till att veckla ut eller ut-veckla tänkandet. Benjamin kommer senare, vilket vi 

kommer att se, här hävda kritikens möjlighet att uppväcka detta som finns i varje ting såsom 

tänkande över tänkandet, som reflekterande. Annorlunda uttryckt: tänkandet över tänkandet är 

det första steg varur möjligheten till transformation i det tänkande tinget, blir möjligt. Och 

transformationen kan inte ske genom blott den egna självreflektionen. För lika lite som en 

växt kan bära frukt utan att befruktas, kan tänkandet inte i sig transformera sig självt. Däremot 

tycks tänkandet för Benjamin, såsom jag förstår hans läsning av romantikernas förståelse av 

reflektion och tänkande, konkretiseras i den meningen att tänkandet får en grundläggande 

väsensbestämning i uttryck att det är ett uttryck av självreflektion. Den vändningen som 

Benjamin vill synliggöra från Fichtes idealism i och med romantikernas kritik är en vändning 

från ett absolut jag som sätter reflektionen och på så vis torde göra det möjligt för 

självreflektionen att transformera sig självt, gentemot en oändlig reflektion hos tingen vars 

sättande inte förutsätter detta absoluta jag utan kräver någonting annat:  

 GS1, s. 20f.; SW1, ”[The] Action of freedom, through which the form turns into the form of the form as its 59

content and returns to itself , is called ’reflection’.”, s. 122.
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Während der Reflexionsbegriff zur Grundlage der frühromantischen Philosophie 
wird, erscheint - nicht ohne Beziehung auf den letzteren - der Begriff des Setzens 
in seiner vollen Ausgestaltung in der Hegeischen Dialektik.  60

Självreflektionen öppnar upp en möjlighet till transformation och det som intresserar 

romantikerna så tycks vara att denna självreflektion är oändlig. Oändligheten i reflektionen 

ser ut som följande: tänkandet över tänkandet blir en reflektion som ställer formen (tänkandet) 

som innehåll (tänkandet över tänkandet) för att sedan återvända till formen (tänkandet över 

detta tänkandet som tänker) för att därefter på nytt ställa formen (tänkandet över tänkandet 

som tänkande detta tänkande) som innehåll för att sedan återvända till formen ad infinitum.  61

En mycket svårgripbar rörelse som inte direkt verkar inbjudande på vårt tänkande men som, 

vill jag hävda, är nödvändig för att förstå Benjamins upptagenhet vid de tyska romantikerna. 

Jag skall vidare försöka mer ingående förklara detta i nästkommande kapitel. 

 Denna rörelse, som är oändlig, öppnar upp tänkandet förstått såsom reflektion för den 

sensibilitet som kan möjliggöra för en transformation av tänkandet och som vi kommer att se 

även av objektet (verket). Det oändliga ter sig därför som en öppning av formen som måste 

befruktas och bli synliggjord för att transformeras. Den oändliga reflektionen, tänkandets 

väsensbestämning, blir så förstått det grundläggande fundament för romantikerna, enligt 

Benjamin. Vi kan alltså även här se hur Benjamins förståelse av det romantiska tänkandet 

såsom uttryck för en oändlig reflektion ligger mycket nära det vi tidigare beskrev som 

språkets självmeddelelse i det att tänkandet och språket förefaller söka efter ett uttryckande av 

sig självt som dess eget omedelbart meddelbara medium: form och innehåll i ett. Men som jag 

nedan, så tydligt det är möjligt, ämnar visa finns ytterligare en dimension i tänkandet som 

oändlig reflektion, vilket framvisar ett ännu större släktskap med språket: nämligen 

möjligheten för ett ting att uttrycka samhörigheten mellan alla andra ting. 

 Viktigt att påpeka är att Schlegel och Novalis inte tänker sig denna oändlighet, enligt 

Benjamin, såsom en oändlig framåtskridande utveckling utan som möjligheten till just en 

oändlig samhörighet eller relation [Unendlichkeit des Zusammenhanges].  Denna 62

samhörighet är en oändlig möjlighet eftersom reflektionens grader är oändliga. Tänkandet 

 GS1, s. 22; SW1, ”Whereas the concept of reflection becomes the foundation of early Romantic philosophy, 60

the concept of positing – not without relation to that of reflection – appears in its fully developed form in Hegel’s 
dialectic.”, s. 123

 GS1, s. 30; SW1, s. 128.61

 GS1, s. 27; SW1, s. 126.62
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som reflektion är det som väcker möjligheten att närma sig denna samhörighet. En 

samhörighet som tänkandet kan närma sig ifall tänkandet förstår sig självt, i reflektionen, som 

just delaktig med denna samhörighet i allt högre grad. För reflektionen är omedelbar i den 

meningen att den är sitt eget medium, sin egen form, eftersom reflektionen är omedelbar i 

tänkandet. Reflektionen är så förstått direkt, omedelbar, samtidigt som den är förmedlad 

[Vermittlung] omedelbarhet [Unmittelbarkeit]. Annorlunda uttryckt: reflektionen är till sin 

början sitt eget omedelbara förmedlande av sig självt såsom tänkande över tänkandet 

(tänkandet är det som förmedlar reflektionen och gör den möjlig). Med avstamp i denna första 

omedelbara förmedling kan tänkandet komma att i allt högre grad förstå sig självt såsom 

delaktig i den oändliga samhörigheten. Och i denna öppning mot den oändliga samhörigheten 

kan detta tänkande på så vis öppna upp just sig självt så att detta tänkande självt uttrycker 

denna delaktighet i den oändliga samhörigheten. Låt oss därför därmed gå vidare för att se hur 

vi kan förstå denna ökning av grader. 

II.IV. REFLEKTIONENS GRADER 

Tänkandet är alltså behäftat med olika grader av möjlig reflektion: ett tänkande om något är 

den första graden av reflektion medan den andra graden utgörs av ett tänkande över tänkandet 

självt. Det är därför bara den andra (tänkandet om tänkandet) och därpå följande grader av 

reflektion som blir väsentlig för romantikerna, för Schlegel och Novalis, eftersom det utgör 

den grund varur världen, konsten och objekten kan förstås och kan förstå sig själva. 

Romantikerna förstår den andra graden av självreflektion som tänkande sig självt [Sich-

Selbst-Denken]. Och att tänka sig själv såsom tänkande är inte en blott mänsklig egenskap 

utan något som inbegriper alla ting: ”es eignet allem, denn alles ist Selbst”.    63

 Allt kan tänka sig självt, det vill säga, allt har möjligheten till denna självreflektion av 

andra grad. Detta betyder inte att allt är ett jag [Ich], ett subjekt. För romantikerna är däremot 

allt ett själv [Selbst] och detta innebär att reflektionen hänvisar till varje själv snarare än till 

varje jag. Det mänskliga jag [Ich] är därför inte relevant som subjekt i relation till 

självreflektionen eftersom det gäller allt såsom tänkande fenomen eller ting. 

 Från denna andra grad av reflektion kommer romantikerna att låta den tredje graden 

följa. Den går från tänkandet om tänkandet till tänkandet över detta tänkandet som tänker. 

 GS1, s. 29,  min kurs; SW1, ”this is the proper to everything, for everything is a self.”, s. 128, min kurs.63
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Något som knappt, för oss, tycks kunna tänkas. Denna tredje grad av reflektion skakar och 

angriper, enligt Benjamin, den andra graden. Och än mer med varje grad av reflektion som 

därefter följer. Angreppet på reflektionen upplöser den andra gradens reflektion till förmån för 

det absoluta, det utgör ett inre transformativt och dialektiskt moment i reflektionen. Detta är 

ett upplösande av formen för reflektion (tänkandet om tänkandet) som riktas mot den 

formlösa reflektionen (att tänka om tänkandet som tänker) i det absoluta.   64

 Vad detta innebär är att tänkandet, i den tredje graden av reflektion, öppnar upp sin 

sensibilitet mot det absoluta, där det går från tänkandet om tänkandet vilket av sig självt är  

det medium som förmedlar omedelbarheten, mot en oförmedlad meddelbarhet i reflektionen 

själv. Vad innebär då detta egentligen? Jo, från den andra gradens konkretion av tänkandet 

som egen förmedlad omedelbarhet angriper den tredje (och alla följande grader) av reflektion 

denna konkreta enskildhet, detta av sig själv förmedlade, för att såsom enskildhet, formlöst, 

uppgå i det absoluta. Annorlunda uttryckt: reflektionen i denna tredje grad öppnar upp för en 

sensibilitet där det enskilda förstår sig självt som del av en samhörighet och som meddelar sin 

delaktigheten i denna samhörighet som är det absoluta, det vill säga, delaktigheten med allt 

annat, allt verkligt. Den dialektik som sker då den andra graden av reflektion skakas och 

angrips innebär så förstått just att den enskilda, förmedlade, reflektionen upptas i den 

formlösa, oförmedlade, reflektionen i det absoluta, det vill säga såsom det utgörande det 

absolutas medium vari allt verkligt existerar. Här blir den tredje gradens reflektion i det 

absoluta en produkt av de lägre gradernas mognad på så vis att det i 

die absolute Reflexion das Maximum, die Urreflexion das Minimum der 
Wirklichkeit in dem Sinne umfasse, daß zwar in beiden durchaus der Inhalt der 
ganzen Wirklichkeit, das ganze Denken enthalten sei, jedoch zur höchsten 
Deutlichkeit in der ersten entfaltet, unentfaltet und undeutlich in der andern.  65

På detta sätt kan vi förstå en ökad grad av mognad i denna tredje grad av reflektionen som är 

att förstå som ett högre ut-vecklande eller vecklande ut av tänkandet som uttrycker sig i det 

absoluta som dess medium. Och detta tänkande tillhör, som sagt, alla ting och gäller allt ting. 

Vi finner oss här med tänkandets mognad i termer av reflektionsgrader som för romantikerna 

 GS1, s. 31; SW1, s. 129.64

 GS1, s. 31; SW1, ”|…] [the] absolute reflection comprises the maximum of reality, whereas original reflection 65

comprises the minimum of reality, in the sense that, though both enclose all the content of reality and all thinking, 
that content is developed to its highest clarity in the former, while remaining undeveloped and unclear in the 
latter.”, s. 130.



  /  38 69

tycks innebära just en högre grad av ut-veckling av det som redan finns där men i outvecklad 

form. Outvecklad främst i den andra graden av reflektion eftersom tänkandet då  fortfarande 

är inneslutet i sig självt vars utveckling sker i denna tredje grad såsom mognad. Men denna 

mognad och ut-veckling kan inte ske, vilket jag nedan kommer visa, ensamt i sig självt hos 

objektet utan kräver någonting annat för att kunna springa fram. 

 Som jag har visat skulle vi så förstått kunna tänka oss denna möjliga ut-veckling i 

objektet såsom tänkande ting parallellt med en möjlig ut-veckling i språket som transformerar 

eller låter språket mogna just så som tänkandet kan mogna i och med reflektionens grader. 

Men ifall denna parallell skall anses plausibel måste vi först se hur Benjamin förstår 

mognaden i reflektionen och vad det är, förutom just sensibiliteten eller öppnandet av 

tänkandet i reflektionen av den tredje graden, mot samhörigheten i det absoluta, som krävs för 

att denna möjliga ut-veckling av något som finns i tänkandet såsom utgörande varje tings 

reflektion men som behöver något annat eller någonting ytterligare för att kunna springa fram. 

För då den tredje graden av reflektion inte är något som av sig själv tillfaller objektet blott 

som särskilt tänkande ting krävs det därför något eller någon som kan se objektet, befrukta 

detta tänkande ting, för att därur låta det nå denna högre grad av mognad varur reflektionen i 

det absoluta kan springa fram. 

II.V. KRITIKEN INOM OBJEKTET 

För att förstå konstobjektet som ett tänkande ting, som äger en möjlighet till reflektion över 

sig självt, för romantikerna, enligt Benjamin, krävs det att vi redogör just för själva 

möjligheten till tingets reflektion. Det är nämligen först här som det blir möjligt för att vi skall 

kunna närma oss vad som menas med den särskilda reflektion varur verket såsom tänkande 

ting förstår sig självt och vad denna självförståelse kan innebära. Och det är först härur vi 

kanske kan komma att se den parallella öppningen mellan reflektionen i tänkandet i verket 

och transformation i språket. 

 Som ovan i korthet nämnt finns det en figur som för romantikerna möjliggör för denna 

mognad eller potentiering hos verket såsom tänkande ting. Denna figur är kritikern. Kritikern 

och kritikens väsen, såsom Benjamin förstår den hos Schlegel, är nämligen  

[…] für die Romantiker und für die spekulative Philosophie bedeutete der 
Terminus kritisch: objektiv produktiv, schöpferisch aus Besonnenheit. Kritisch 
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sein hieß die Erhebung des Denkens über alle Bindungen so weit treiben, daß 
gleichsam zauberisch aus der Einsicht in das Falsche der Bindungen die 
Erkenntnis der Wahrheit sich schwang.   66

Varje kritik befinner sig så förstått i objektet självt, och är så att säga redan där vilket innebär 

att: ”»jedes Fragment sei kritisch«.”  Det kritiska moment i fragmentet eller konstobjektet är 67

det som möjliggör för kritikens själva uppgift det vill säga: att söka fram det kritiska 

momentet i objektet, i det tänkande tinget, som öppnar upp reflektionen och upphöjer det, 

eller låter det mogna, i sig självt för att på så vis frigöra det från den slutenhet som tänkandet 

över tänkandet implicerar såsom uttryck för ett enskilt tänkande ting. För det enskilda i 

tänkandet över tänkandet är en avskildhet från reflektionen i det absoluta. I sin kritik av 

språket, som ovan visat, är Benjamin själv mycket lik en sådan kritiker i det avseendet att han 

försöker uppväcka just detta som redan finns i språket, som självmeddelelse hos språket, 

snarare än att lägga något till det.  68

 Till skillnad från Fichte så handlar det alltså inte om att kritikern med kritiken, såsom 

ett absolut jag, så att säga, utifrån kommer och nedlägger någonting i verket. Det är inte 

kritikern som genom någon slags intellektuell intuition träder in i objektet och därur får 

kunskap.  Det är snarare som så att kritikern försöker träda in i verkets värld varigenom det 69

uppväcker det som redan finns i verket och låter detta nå en högre förståelse av sig självt där 

det kan träda ur sin enskild- och ensamhet.  

 All kunskap är kunskap om sig själv av ett tänkande vilket, som ovan visat, inte 

nödvändigtvis behöver vara ett jag [Ich]. Det är bara i vissa fall vi förstår detta tänkande som 

ett jag, i termer av det mänskliga.  Den tredje graden av reflektion är fullkomligt upptaget av 70

detta att tänka om tänkande som tänker: ögon ser bara ögon, förståelse bara förståelse, 

objektet bara sig självt, osv. Hur kan det då komma sig att den tredje graden av reflektion gör 

det möjligt för objektet som tänkande ting att uttrycka sin samhörighet såsom reflektion i det 

absoluta som dess medium? För romantikerna tycks detta innebära att inte ens tänkandet i 

 GS1, s. 51; SW1, ”[…] for the Romantics and for speculative philosophy, the term ”critical” meant objectively 66

productive, creative out of thoughtful deliberation. To be critical meant to elevate thinking so far beyond all 
restrictive conditions that the knowledge of thruth sprang forth magically, as it were, from the insight into the 
falsehood of these restrictions.”, s. 142. 

 GS1, s. 51; SW1, ”’every fragment is critical’”, s. 142.67

 Jmf. med de Saussure och hur det instrumentaliserade språket är just ett tilläggande av någonting utanför 68

språket självt som skall meddela just detta som står utanför språket, det vill säga: ett koncept. 
 GS1, s. 29f; SW1, s. 128.69

 GS1, s. 55; SW1, s. 144f.70
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denna tredje grad av reflektion möjliggör det: ögon ser bara ögon. Inget tänkande utanför 

detta, utanför objektets egen reflektion över sig självt såsom tänkande, förefaller möjlig.  71

Men så är inte fallet. Just eftersom allt som existerar utgör en del såsom delaktigt i det 

absoluta som dess medium uppstår denna samhörighet i ting som möts, penetrerar eller 

befruktar varandra i dessa möten. Den tredje graden av reflektion öppnar det tänkande tinget 

för denna möjlighet, möjligheten till mötet bortom det enskilda som bryter objektets slutenhet 

och enskilda självreflektion. Att ögon bara ser ögon innebär kanske inte att de blott ser sig 

själva, utan att de just ser ögon i alla ting. Det är kritiken som möjliggör för dessa möten, som 

vi nedan skall se, och det specifika uttrycket för detta står att se i mötet mellan kritiken och 

konstobjektet. 

 Tidigare såg vi hur det rena språket bestod i den direkta meddelelse i namngivandet 

som är uttrycket för samhörigheten: människa, ting och gud. Där blev det också tydligt att 

ingen kunskap kommer utifrån förrän först efter syndafallet. I namngivandet av tingen 

bekräftade människan denna relation och delaktighet i gud. Hos Schlegel och Novalis med 

Benjamin blick sker något liknande, men utan något syndafall eller teologiskt element. Och 

detta just eftersom syndafallet redan skett och den postlapsarianska världen är den enda som 

finns att tillgå. Allt är fallet, och allt är förfall. Vore det inte som så, även för romantikerna, 

skulle allt redan utgöra den högsta graden av reflektionen i det absoluta och på ett sätt alltså 

redan känna denna fullkomliga samhörighet i det absoluta. Men i denna fallna värld har likväl 

objektet, det tänkande tinget i reflektionen, del i det absoluta, det vill säga, allt verkligt. Och 

det är med denna delaktighet som objektet i självreflektionen kan närma sig en högre grad av 

kunskap om sig självt, en kunskap som inte sluter verket om sig självt utan som öppnar upp 

det mot samhörigheten i det absoluta. Men det tänkandet tinget, objektet, behöver som sagt 

någonting för att låta denna mognad, potentiering eller transformation ske där det går från 

enskilt tänkande om tänkande till tänkandet i det absoluta. Reflektionen finns som sagt 

inbegripet i alla objekt såsom tänkande ting och återigen bör vi påpeka att 

[n]icht die Menschen allein können ihre Erkenntnis durch gesteigerte 
Selbsterkenntnis in der Reflexion erweitern, sondern ebenso können das die 

 GS1, s. 56; SW1, s. 146.71
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sogenannten Naturdinge. Bei diesen hat der Vorgang eine wesentliche Beziehung 
auf das, was gemeinhin ihr Erkanntwerden genannt wird.  72

Det handlar alltså inte om att få kunskap om någonting utanför sig själv utan om att bli 

befruktad med kunskap genom detta relativa utanför som låter det som redan finns i verket 

bryta fram. Att vara känd [Erkanntwerden] är tingens potentiering som öppnas upp i 

reflektionen som gör att tingen kan mogna och transformeras på så vis att det utgör en 

intensifiering av tingets egen självreflektion och i denna intensifiering låter utstråla denna 

högre kunskap om sig själv på andra ting, just i att tinget meddelar sig med alla andra ting. Vi 

kan ännu en gång känna igen denna rörelse hos Benjamin då han tidigare visat hur Adams 

namngivande av tingen är det som gör tingen kända för sig själva i det att de utstrålar 

samhörigheten och relationen mellan människan och Gud.  I detta avseende axlar kritikern 73

Adams roll i den fallna världen.  

 Men där, liksom här, innebär kunskapen om sig själv, i reflektionen, för människan 

likväl som varje ting, att de har just en delaktighet med allt annat verkligt, alla andra ting. På 

samma sätt som världen i det paradisiska var en fullkomlig värld av total samhörighet finns 

denna möjlighet till samhörighet i de tänkande tingen. Konsekvenserna av detta är dock än 

mer radikala eftersom det kommer att innebära att varje ting får kunskap om sig själv i 

reflektionen i och med sin delaktigheten med andra ting. Uppdelning mellan subjekt och 

objekt, människa och ting, suspenderas då varje ting måste förstås genom att det blir känt av 

ett annat ting samtidigt som detta ting reciprokt blir känt i sig självt. Med andra ord: i 

öppnandet som påbörjas i reflektionen sker första steget mot en mognad och en 

transformering, där tinget och människan närmar sig en samhörighet som utraderar gränserna 

mellan: att vara känd för något och blott känna sig själv i sig själv. Med Novalis ord belyser 

Benjamin denna samhörighet i det absoluta som 

”das Erkanntwerden eines Wesens durch ein anderes fällt zusammen mit der 
Selbst- erkenntnis des Erkanntwerdenden, mit der des Erkennenden und mit 
Erkanntwerden des Erkennenden durch das Wesen, das er erkennt.”   74

 GS1, s. 57, min kurs; SW1, ”[i]t is not only persons who can expand their knowledge through intensified self-72

knowledge in reflection; so-called natural things can do so as well. In their case, the process has an essential 
relation to what is commonly called their ”being-known” [Erkanntwerden].”, s. 146.

 OS, s. 29f; GS2, s. 150f.73

 GS1, s. 58, min kurs; SW1, ”the being-known of one being by another coincides with the self-knowledge 74

[Selbsterkenntnis] of that being which is being known, coincides with the self-knowledge of the knowing being 
and with the being-known of the knowing being by the being it knows”. s. 146.
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Allt befinner sig i det absoluta på så vis att kunskapen om allt finns i allt, det vill säga i 

samhörigheten med allt som utgör det absoluta. Varje närmande av något mot något utgör så 

förstått en slags retning i det som närmar sig självt som låter frambringa denna samhörighet. 

Det är denna retning i objektet som kritiken utsätter objektet för, vars retning är reciprok i den 

meningen att den rör sig mellan objektet som skall bli känt och det som vill känna objektet. I 

och med detta blir det svårt att hålla fast vid en sådan uppdelning, mellan objekt och subjekt, 

ifall vi skall förstå kunskapen om ett själv som något vilket möjliggörs av tänkandets 

öppnande mot det absoluta i reflektionen som uttrycker delaktigheten i det absoluta. Låt oss 

därför nu se hur kritiken i mötet med konsten för romantikerna, enligt Benjamin, utsätter 

konstverket för vad jag benämner som just denna retning i objektet vari det såsom tänkande 

ting kan mogna och transformeras.    

II.VI. GENOM KRITIKEN FRIGÖRS VERKET  

Konstobjektet och den romantiska poesin i synnerhet är de objekt som uttrycker reflektionens 

möjligheter såsom det tänkande tinget par excellence för Schlegel. För emedan samma lagar 

för möjligheten till kunskap om naturobjekt gäller för kunskap om konstobjekt är just 

reflektion i det senare mer konstitutiv eftersom det är något av människan skapat. Naturen 

vittnar medan anden skapar. I poesin blir det därför tydligt att andens skapande är just andens 

eget skapande, sin egen konkreta produkt.  Därmed är poesin att förstå som sitt fullkomligt 75

egna uttryck såväl som form som innehåll. Skillnaden mellan form och innehåll i poesin 

upplöses i att det blott uttrycker sig självt, som sig självt. Poesin är så förstått en av sig själv 

förmedlad omedelbarhet. 

 Vad som händer då kritiken möter poesin som detta objekt vilket, liksom alla ting, 

uttrycker sig självt är högst intressant. För kritikens objekt, verket, poesin, är sökandet efter 

kunskapen i det specifika konstobjektet samtidigt som denna kunskap produceras, i sig själv, 

hos objektet själv som uttrycker just detta i sitt eget tänkande, det vill säga: i objektets 

reflektion. Kritikens delaktighet i verket är därför, som i korthet ovan nämnt, ett slags 

inträdande i det, där sökandet efter kunskap hos objektet kommer att utgöra en del av 

 GS1, s. 62f; SW1, 149f. Benjamin tar vidare upp Schlegels senare avstånd från denna uppdelning men jag 75

menar att den diskussionen inte är relevant för uppsatsen. Här handlar det snarare om förstå denna anmärkning 
om den romantiska poesin såsom skapande i relation till ett av människan skapat ting. 
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objektets eget sökande, dess egen reflektion. Kritiken som får del i poesin utgör en slags 

intensifiering av poesins egen reflektion. I Goethes Wahlverwandtschaften, skriven 

1919-1921, knyter Benjamin an till kritikens möjlighet i mötet med verket där verkets 

reflektion framvisas som det levande i verket. Och detta liv i verket visar sig för kritikern som 

en gåtfull eld. För 

Will man, um eines Gleichnisses willen, das wachsende Werk als den flammenden 
Scheiterhaufen ansehn, so steht davor der Kommentator wie der Chemiker, der 
Kritiker gleich dem Alchimisten. Wo jenem Holz und Asche allein die 
Gegenstände seiner Analyse bleiben, bewahrt für diesen nur die Flamme selbst ein 
Rätsel: das des Lebendigen.  76

Det som lever i verket och som visar sig som eld, visar sig just i det kritiska mötet med verket 

och poesin. Kritiken gör poesin känd inför sig själv, såsom det varur livet, här såsom eld, 

frambringas. Och detta gör även kritikern känd inför verket. Kritiken möjliggör därför för 

poesins egen självkännedom, att den blir sedd och känd inför sig själv, för att på så vis låta 

poesin träda in i samhörigheten i det absoluta. Poesins strävande efter högre självförståelse, 

såsom reflektion över sig självt, möjliggörs just genom kritiken som låter tända denna eld.  77

Och den högre grad av reflektion, tänkandet över sig självt, möjliggör i sin tur för att poesin 

kan träda in i det absolutas samhörighet, för att så se och nå kunskap om sin delaktighet i det 

absoluta. Kritikern hjälper verket, poesin, genom att låta det bli sett för att därigenom låta det 

se sin egen del i samhörigheten i det absoluta.  

 Vad kritiken gör när det retar och upptäcker konstverkets reflektion över sig självt är 

att stegra dess tänkande över sitt tänkande för att på så vis väcka verkets kunskap och 

självkännedom om sig själv. Verket når kunskap, eller självkännedom, om sig själv, med hjälp 

av kritiken, men denna kunskap såsom reflektion av sig självt och sitt eget tänkande, finns, 

som sagt, redan i verket självt. Verket väcks upp och vecklas ut med kritikens hjälp.  Kritiken 78

lägger inte till något till verket, till poesin, eller med andra ord: kritiken talar inte om för 

verket vad det är utan ser just att det är och att det är i fullkomlig samhörighet utgörande en 

del i det absoluta såsom alla tings medium. Med kritikens blick, som ett blickande in i verkets 

 GS1, s. 126; SW1, ”If, to use a simile, one views the growing work as a burning funeral pyre, then the 76

commentator stands before it like a chemist, the critic like an alchemist. Whereas, for the former, wood and ash 
remain the sole objects of his analysis, for the latter only flame itself preserves an enigma; that of what is alive.”, 
s. 298.

 GS1, s. 65; SW1, s. 151.77

 GS1, s. 65.; SW1, s. 151.78
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inre, får verket den självkännedom som möjliggör för dess egen utveckling i högre grad av 

reflektion som också är en utsträckning mot den samhörighet med vilket verkets del i det 

absoluta visar sig. 

 Medvetandestegringen, om ett sådant ord tillåts, i verket genom kritiken kommer i hög 

grad, vilket vi senare kommer att få se, likna närmandet av verket som sker i översättningen 

med hjälp av just översättaren. Denna metod, eller detta tillvägagångssätt, som försöker få 

fram någonting som redan finns i detta något men som behöver någonting relativt utanför för 

att se sin delaktighet med allt annat i det absoluta som alla tings medium återkommer vilket 

jag nedan kommer visa i min läsning av ”Översättarens uppgift”. Den uppgift som 

översättningen står inför rör sig nämligen på liknande vis mot dels den romantiska kritiken av 

konstobjektet som ovan visat dels mot Benjamins kritik av språket.  

 Kritikerns mening med kritiken är, som sagt, inte att tillämpa något eller skänka något, 

i egentlig mening, till verket, utan  

Dabei soll diese nichts anderes tun, als die geheimen Anlagen des Werkes selbst 
aufdecken, seine verhohlenen Ausichten vollstrecken. Im Sinne des. Werkes 
selbst, d. h. in seiner Reflexion, soll es über dasselbe hinausgehen, es absolut 
machen.    79

Att göra verket absolut är att låta det höja sig, såsom medvetandestegring av sig självt såsom 

delaktigt i det absoluta, som alla tings formlösa medium, som en frigörelse från dess 

instängdhet. Ifall verket kan stegras till en högre grad av mognad som meddelande sin 

delaktighet med alla andra ting i det absoluta så förefaller detta ge oss en möjlighet att också  

tänka hur det fallna språket kan transformeras för att på så vis bli ett uttryck för sin egen 

omedelbara meddelelse ifall det uppväcks av ett mänskligt språkligt väsen. Så förstått skulle 

det inte vara en meddelelse av något annat utanför språket utan språkets självmeddelelse som 

dras fram med hjälp av detta mänskliga språkliga väsen som träder in i språket självt. Där kan 

möjligtvis den som på så vis verkligen låter språket självt komma till tals dra ut språkets 

meddelelse för att på så vis låta språket med-dela sig såsom icke-instrumentellt språkande. 

Med kritiken av konstverket i vilket jag visat hur Benjamin läser de de tidiga tyska 

romantikerna kanske vi verkligen kan förstå den närhet som finns till språket som ett ut-

 GS1, s. 69; SW1, ”In this procedure, the critique is not meant to do anything other than discover the secret 79

tendencies of the work itself, fulfill its hidden intentions. It belongs to the meaning of the work itself–that is, in its 
reflection that the criticism should go beyond the work and make it absolute.”, s. 153.
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vecklande av någonting som ständigt närvarar men som är dold och undangömt. Detta 

någonting är så förstått en kritik av språket och verket där dess meddelande av sig självt 

såsom ett delande av sig själv med allt annat, möjliggör för en frigörelse i den fallna världen. 

 Vi kan så förstått se hur Benjamin här, trots att han ännu inte varken ses, eller ser sig 

själv som marxistisk teoretiker, och trots att han ännu inte rör sig med den historiska 

materialismen som senare blir så påtaglig, här i romantikernas termer utvecklar reflektionen 

och förstår hur kritiken kan emancipera verket och frigöra det ifrån dess instängdhet i sig själv 

och låta det skönja sin delaktighet med alla andra ting. Kritiken öppnar så förstått upp verket 

för sig självt och i detta öppnande öppnas verket upp för världen och meddelar sig med 

världen. Verket blir så att säga medvetet om sig självt, en medvetenhet som väcker dess 

tänkande om sig självt som del av det absoluta. Det blir ett befriande av verkets instängdhet i 

det att verket inte längre sluter sig om sig självt såsom blott ett tänkande över sitt eget 

tänkande utan meddelar sig med alla ting. I detta meddelande av sig själv, såsom delande av 

sig självt med allt annat, liknar verkets mognad såsom befrielse det som Benjamin i ”Om 

språk över huvudtaget och människans språk” förstår som det rena språkets uttryck för den 

fullkomliga samhörigheten mellan Gud, människan och tingen. Låt oss med dessa ord nu gå 

vidare för att se hur översättningen binder samman dessa texter samt tillför ännu ett element 

till denna kritik: minnet och det mänskligt historiska. 

III.I. ÖVERSÄTTNINGENS MÖJLIGHET: VERK, SPRÅK OCH MINNE 

I ”Översättarens uppgift” (”Die Aufgabe des übersetzers”)  från 1921 uppvisas många av de 80

resonemang som Benjamin tidigare visat i sin läsning av den romantiska kritiken av 

konstverket. Det är, såsom i den romantiska kritiken ovan visat, inte språket utan verket som 

står i fokus för denna undersökning, även om verket i relation till översättningen alltid 

kommer utgöra ett visst mått av frågande om språket. Men det tillför även en temporal 

dimension till Benjamins tidigare texter. Vad ”Översättarens uppgift” ställer fram inför oss, 

vilket jag nedan ämnar visa, är möjligheten till en kritik och utveckling av originalet (verket) 

mot en högre medvetenhet om sig självt vilket innebär ett frigörande av både verket och 

språket. Men denna utveckling (i bokstavlig mening) kräver just en temporal kritisk kategori i 

form av minnet för att kunna träda fram. 

 ÖU; s. 39-52; GS4, s. 7-21.80
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 För Benjamin handlar det inte om att närma sig ett översättande som ett 

transporterande av ett meddelande eller en utsaga från ett språk till ett annat.  Lika lite som 81

Benjamin förstår språket som det vilket till sitt egentliga väsen i grunden inte meddelar 

någonting utanför språket, lika lite, är översättningen en överföring av något utanför språket 

självt. Detta, som i mångt och mycket, vanligtvis antas vara just den uppgift som översättaren 

står inför, det vill säga att transportera en handling, ett narrativ, en ”känsla” osv, från ett språk 

till ett annat, underkänns så förstått helt av Benjamin. En sådan typ av översättning, som just 

transporterar en mening från ett språk till ett annat, förefaller arbeta precis på det sätt som den 

av Benjamin benämnda ”borgerliga språkuppfattningen” förstår språket, det vill säga: som 

behållare av mening där språket endast blir ett instrument för meddelelse av någonting annat 

som kan transporteras från ett språk till ett annat. Detta är inte detsamma som att till exempel 

ett diktverk skulle vara meningslöst men dess mening står inte att finna i meddelelsen av en 

handling eller utsägandet av ett narrativ. För vad ett diktverk verkligen säger, enligt 

Benjamin, är just ”[m]ycket litet till den som förstår det.”  82

 Förvisso kan vi se att det fallna språket är just behäftat med detta: att det försöker 

meddela någonting utanför språket, men att försöka översätta just detta, som kommit utifrån 

är inte att översätta verket utan blott att översätta, som vi ovan har sett, det som står utanför 

språket självt, det vill säga det som inte är språk i språket. Och ett sådant översättningsarbete 

skulle underkänna verket som tänkande, reflekterande, ting. Benjamins utgångspunkt i 

avseende på översättning överensstämmer därmed i hög grad med hur han förstår den 

romantiska kritiken och kritikens uppgift vilken grundläggs genom den initiala 

språkfilosofiska undersökningen i ”Om språk över huvud taget och om människans språk”. 

Paul de Man, vars läsning av Benjamin i detta avseende i hög grad bör betraktas som riktigt, 

ser just detta när han hävdar att Benjamins förståelse av översättningen är mycket mer lik den 

romantiska kritiken än någon form av poesi. Översättningen är inte, så förstått, en skapande 

akt av någonting utanför verket självt. Därmed finner de Man ett släktskap mellan just 

översättning och kritik i den romantiska meningen som ovan visats.  Hur översättaren skall 83

gå tillväga är därför inte ett överförande av originalets mening, i termer av en slags 

 ÖU, s. 39; GS4, s. 7.81

 ÖU, s. 39; GS4, ”Sehr wenig dem, der sie versteht.”, s. 7.82

 Paul de Man, "Conclusions" Walter Benjamin's "The Task of the Translator”, Yale French Studies, No. 69, The 83

Lesson of Paul de Man,Yale University Press, 1985, s. 35.
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inkännande, högst godtycklig, poetisk akt. Men det som är den kritiska möjligheten i 

översättningen av verket är också ett visst tidsligt avstånd. Det tidsliga avståndet mellan 

original och översättning utgör en nödvändig del i översättningen, men som vi skall få se, 

även hos originalet självt. Att ta tillvara på detta avstånd, verkets reflektion och språkets 

fallenhet är av högsta vikt ifall översättningen skall kunna bringa fram, liksom i språket och i 

verket, det som ligger gömt i originalet och frigöra det.  

III.II. ORIGINALETS EFTERLIV 

Jag har redan nämnt att relation mellan översättningen och originalet är temporal men vad 

innebär detta? Översättningen kommer alltid efter originalet. Det innebär just det: 

översättningen är bara möjlig efter originalet. Men det innebär också, vilket är mer relevant, 

att översättningen följer efter, eller, efterföljer originalet. Benjamin talar på flertalet ställen om 

detta efter [Nach] såsom någots efterliv [Nachleben]. Detta begrepp är mångtydigt. Vi kan 

betrakta det som någonting vilket kommer efter livet, livet efter, något som följer på detta liv, 

men också som ett slags överlevande såsom levande i detta efter, såsom någonting som 

överlever även när något tycks ta slut. Det intressanta i Benjamins Nachleben är, för oss här, 

framförallt dess relation till originalet och verket.  

 För att förstå någonting, i vårt fall verket och översättningen av verket i relation till en 

temporal dimension, är Nachleben oerhört betydelsefullt. Det innebär, framförallt, att det 

finns någonting hos verket som inte längre är närvarande men också att någonting inte ännu 

har anlänt. Med tiden förloras någonting, men genom minnet fångas någonting annat upp. 

Gerhard Richter skriver i sin intressanta studie kring moderniteten, Afterlife, att ”Nachleben 

[…] is the figure of a repetition that does not repeat, a living on and after that both remains 

attached to what came before and […] departs from it [the before] in ever-new directions.”  84

Men hur kan någonting upprepa utan att just enbart upprepa? Här kan vi möjligtvis tänka oss 

att vad Richter menar är att upprepningen av något i upprepandet också repar upp originalet. 

Så förstått förblir det alltså fäst vid originalet, i upprepandet av originalet, men där 

upprepning sker på ständigt nya sätt. Det innebär i så fall att det kan finnas någonting i verket 

som lever vidare och som visar sig i upprepningen men också att det finns någonting i verket i 

dess efterliv, som i egentlig mening inte fanns där då men som kan komma att uppträda, i upp-

 Gerhard Richter, Afterness: figures of following in modern thought and aesthetics, New York: Columbia 84

University Press, 2011, s. 4. 
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repandet av originalet, i och med varje framtida upprepning. Och detta upp-repande är bara 

möjligt genom det tidsliga avståndet mellan original och översättning. Det förefaller vara ett 

slags minnesarbete som Benjamin senare också kommer återknyta till, mer uttryckligt, i 

Passagen-werk i termer av inminnelse [Eingedenken].  85

 I det paradisiska tillståndet stod språket utanför det historiska, som fullkomligt och 

tidlöst i det förlapsarianska. Efter syndafallet blir språket däremot ofullkomligt, det vill säga 

mänskligt historiskt. Syndafallet blir själva fallet in i det historiska såsom ett fallande in i den 

mänskliga tidsligheten. Utan syndafallet så skulle varken mångfalden av språk eller historia 

existera. Och utan detta syndafall skulle det inte heller finnas någon historia och utan det 

historiska kan inget upprepa sig. Benjamin iakttar relationen mellan språk och historia när han 

skriver att ”[d]ie Vielheit der Historien ist der Vielheit der Sprachen ähnlich.”  Syndafallet är 86

det som utgör själva grunden för såväl mångfalden av språk som det historiska i den 

meningen att det är först med detta fall som tiden blir till historisk mänsklig tid och språk till 

mångfalden av mänskliga språk. Det är detta som gör att de fallna mänskliga språken har en 

del i en historisk tid. Och den mänskligt historiska tiden, som jag kommer återknyta till i 

nästkommande kapitel, är just en tid som består i detta förfall.  

 Språkens fallenhet kan visas fram om det betraktas såsom mänskligt historiskt just 

eftersom språket rör sig inom det historiska i den meningen att de ständigt förändras i att de 

upprepas. Det sker betydelseförskjutning, språklig innovation, språklig utveckling osv. Och 

detta är bara möjligt då språk och tid inte längre är del i det förlapsarianskas fullkomlighet. 

Det historiska blir så förstått det medium vari det fallna livet utspelar sig. Annorlunda och lite 

förenklat skulle man möjligen kunna säga: i det postlapsarianska tillståndet letar man 

oupphörligen efter de rätta orden men man söker också efter historien som upprepas.   87

 Översättningar i sig visar specifikt hur detta förfall i det historiska som just historiskt 

misslyckande närvarar, konkret uttryckt då nya översättningar ersätter äldre. Språket är 

dessutom i sin nuvarande instrumentella form så fullkomligt alienerat eftersom det 

genomgående är inbegripet med att försöka meddela någonting som står utanför språket, det 

 Walter Benjamin, ”N 8, 1”, i; Passagearbetet, s. 397; GS5, s. 588f.85

 GS1, s. 1238; SW4, ”The multiplicity of histories resembles the multiplicity of languages.”, s. 405.86

 En uppfattning som Marx i ett av sina mest kända citat också tangerar då han skriver att: ”Hegel gör 87

någonstans den anmärkningen, att alla stora världshistoriska händelser och personer så att säga förekommer 
två gånger. Han glömde att tillfoga: den ena gången som tragedi, den andra gången som fars”, Karl Marx, Louis 
Bonapartes adertonde brumaire, Stockholm: Arbetarkultur, 1971, s. 33.
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vill säga, som meddelelse genom språket som instrument för denna meddelelse. Den kritiska 

möjligheten som en god översättning ger är därför, vill jag hävda, att visa fram detta 

förhållande som det fallna språket står inunder som uttryck för det fallna livet i den historisk 

mänskliga tiden. Det vill säga: att visa fram det historiska avståndet mellan original och 

översättning. Och detta går just genom minnet. Genom att förstå verkets historiska dimension 

väcker översättningen det historiska i verket på så vis att det låter verket förråda sig självt som 

språklig meningsbärare. Och detta uppväckande av verkets historiska dimension innebär inte 

att försöka lägga verket till historiens bokslut utan snarare att låta dess ofrånkomliga del i den 

mänskliga historien träda fram i översättningen genom minnet. Denna, i någon mån, kryptiska 

formulering kommer jag nedan försöka förklara närmare. 

 Det som framvisas i en god översättning är, som vi kommer att återkomma till, inte 

originalets betydelse i språklig mening utan det som finns dolt i språket: intentionen till det 

rena språket. Resultatet av en god översättningen, är så förstått, just att den del av originalet 

såsom utgör det arbiträra godtyckliga, språket såsom betecknande tecken och betecknat 

koncept, dör och vittrar bort. Med det fallna språkets verkliga död, som översättningen skulle 

kunna slå fast, blir transformationen av språket möjlig samtidigt som det skänker 

förutsättningen för originalets frigörelse. En god översättning visar, möjligtvis omedvetet, 

fram detta och det är just därför som en översättning i sin tur inte är möjlig att översätta 

eftersom: ”[d]et [översättningen] designerar [är] nämligen ett högre språk än det självt är och 

förblir därigenom inadekvat, despotiskt och främmande gentemot sitt eget innehåll”.  88

Benjamin nämner här Hölderlins Sofoklesöversättning som ett typexempel på ett sådant 

förfarande och vi kommer återknyta till denna inom kort. 

  

III.III. ÖVERSÄTTNINGENS UPPVÄCKANDE AV ORIGINALETS MOGNAD 

Översättningen av ett verk kännetecknas av att det, enligt Benjamin, låter originalet gå in i en 

högre och rikare fas.  Vad innebär detta? Just att översättningen skänker någonting till 89

originalet på ett sådant sätt att det förändras. Inte som så att någonting i originalet de facto 

förändras. Det skrivna är förstås redan där, men det är inte heller poängen, för Benjamin 

menar just, som ovan nämnt, att det finns en slags eftermognad eller efterliv redan i de 

 ÖU, s. 45; GS4, ”Denn sie bedeutet eine höhere Sprache als sie ist und bleibt dadurch ihrem eigenen Gehalt 88

gegenüber unangemessen, gewaltig und fremd.”, s. 15.
 ÖU, s. 41; GS4, s. 11.89
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fastlagda orden.  Detta efterliv eller eftermognad kan vi förstå som det dolda i verket men 90

som i översättningen, förstått som en slags upp-repning av originalet, springer fram. Och det 

handlar därför snarare, enligt mig, om att översättningen av verket skall göra det möjligt att 

låta originalet blomma ut, eller kanske snarare, att originalet ifall översättningen är av god 

kvalitet, skall framträda i en högre grad av mognad som frigör originalet från dess instängdhet 

i det fallna språket och den fallna historiska världen. På så sätt kan vi förstå en god 

översättning som just en upp-repning av originalet i det avseende som jag ovan redan nämnt, 

det vill säga: att översättningen fäster vid originalet, såsom ett repande upp av originalet som 

öppnar upp det på ständigt nya sätt.  

 Vad översättningen visar på är nämligen, enligt Benjamin, en samhörighet mellan alla 

språk.  Och denna samhörighet, som utgår från språkens ursprung i det paradisiska, är själva 91

grunden för att översättning i sig är möjlig, det vill säga: att samtliga språk vill säga något 

som varje språk självt försöker uttrycka men inte förmår i sin enskildhet. I översättningen är 

möjligheten just att låta visa denna inneboende egenskap hos varje enskilt språk. Detta 

släktskap har, så förstått, just en grund i det paradisiska fullkomliga språket vilken som bekant 

gått förlorad. Att minnas denna förlust, att dra förlusten till minnet, blir oumbärligt för ett gott 

översättningsarbete. För grunden till deras släktskap är snarare essentiell än historisk.  Och 92

detta eftersom släktskapets har sitt ursprung i en förlapsariansk tid. Där hade det mänskligt 

historiska ännu inte trätt fram genom syndafallet. Men i motsats till detta essentiella släktskap 

mellan de mänskliga språken måste vi förstå att översättningens relation till originalet alltid 

utspelar sig inom det mänskligt historiska. Varför kommer jag snart att tydligt visa. 

 I det paradisiska tillståndet fanns som sagt ingen tid, ingen historia, bara 

fullkomlighet. I det postlapsarianska tillståndet däremot finns bara tid, historia och 

ofullkomlighet. Därför utgörs det postlapsarianska tillståndet av fullkomlig ofullkomlighet 

och total fallenhet i tillvarons samtliga avseenden. I verket, originalet, finns detta fallna som 

det historiska kan bära med sig i form av ett glömt essentiellt släktskap. Att finna släktskapet 

mellan språken och öppna upp detta glömda släktskap är därför själva översättningens 

uppgift. Att minnas detta släktskap i översättningen är av största vikt. 

 ÖU, s. 43; GS4, s. 12.90

 ÖU, s. 43f; GS4, s. 13.91

 ÖU, s. 42; GS4, s. 12.92
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 Mognaden kan ske då verket som historiskt objekt bringas fram på nytt i 

översättningen som angriper det, såsom hos romantikerna, som en slags reciprok retning i 

originalet. Originalet framspringer då, just såsom verket, på ett annat sätt. Livet efter 

[Nachleben] i verket uppenbaras i översättningen på ett specifikt sätt i det att översättningen 

dödar detta originals arbiträra och instrumentella mening. Det var detta som jag tidigare talade 

om som att översättningen förråder originalet. Vi kan förstå det som att originalets mognad i 

översättningen snarare än att utgöra någon egentlig språklig mognad, som skulle rena det 

fallna språket, låter framvisa just hur det fallna språket närvarar i originalet självt. 

Översättningens historiska moment, om man så vill, är att möjliggöra för att originalets fallna 

språk synliggörs vid en annan historisk punkt, genom att upp-repa det, i det att originalet 

översätts. Och denna upp-repning består i genom minnet bringa fram originalet pånytt. Men 

översättningen gör dessutom ytterligare något med originalet.  

 Innan vi går vidare och presenterar detta så låt oss än en gång påpeka hur 

översättningens möjlighet ligger just i att språken äger ett, essentiellt och överhistoriskt, 

släktskap med varandra i vad de vill uttrycka. Och detta är inte ett uttryckande av någon 

specifik mening eller betydelse utan just uttryckandet (meddelelsen) självt. För språkens 

intention är att uttrycka ett och detsamma då 

[v]ad som finns av överhistorisk släktskap mellan språken beror på att vart och ett 
av dem som helhet avser något - och rentav detsamma - som dock inte är 
uppnåeligt för någon av dem enskilt, utan bara för totaliteten av deras sinsemellan 
kompletterande intentioner: den rena språket.  93

Denna intention är alltså varje språks förhoppning om att närma sig det rena, ursprungliga och 

fullkomliga, språket. Intentionen är på så vis en förhoppning om att närma sig en fullkomlig 

samhörighet där språket skall kunna uttrycka den omedelbara meddelelse av sig självt i och 

med att det meddelar och så delar sig med alla andra tänkande ting, det vill säga, allt som 

försöker uttrycka sig, och alltså varje språkligt väsen. Närheten till Benjamins förståelse av 

såväl språket som den romantiska kritiken blir här påfallande stark.  

 I varje verk finns alltså det rena språket som gömd och bortglömd eller oläslig 

intention. Och det är översättningen som gör det möjligt att frammana detta språk, minnas 

 ÖU, s. 43f, mina kurs; GS4, ”Vielmehr beruht alle überhistorische Verwandtschafl: der Sprachen darin, daß in 93

ihrer jeder als ganzer jeweils eines und zwar dasselbe gemeint ist, das dennoch keiner einzelnen von ihnen, 
sondern nur der Allheit ihrer einander ergänzenden Intentionen erreichbar ist: die reine Sprache.”, s. 13.
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detta språk, just genom att låta det fallna språket tala såsom fallet i översättningen. Och detta 

lägger ytterligare till en dimension hos översättningen som är dess dialektiska kritik.  

 Översättning är dialektisk och kritisk eftersom översättningen låter originalets 

arbiträra och instrumentella språklighet (det mänskliga ordet) dö för att genom denna död låta 

originalets meddelelse frigöras. Originalet mognar i det att den rest av rent språk, som finns 

dolt i alla språk, överlever medan dess språkliga instrumentella mening, som tecken och 

koncept, dör bort. Och denna död visas fram i översättningen som drar fram originalet vid en 

annan historisk tid genom minnet. Minnet blir en dubbel kritisk punkt eftersom det drar fram 

originalet ur en förgången historisk tid i det att upprepningen repar upp originalet, och i och 

med detta väcker de mänskliga språkens inre bortglömda intention mot ett rent språk.  

 Översättningen övertar på ett sätt, vilket jag kommer visa nedan, det fallna språket i 

originalet och låter därmed den överlevande resten träda fram i originalet som frigjort från 

skriftens bojor. Och detta är det kritiska och dialektiska momentet i översättningen. Det är 

därför inte alls märkligt att Benjamin just ser Hölderlins fullkomligt ordagranna översättning 

av Sofokles som ett ideal för all översättningen. Och detta eftersom själva den språkliga 

meningen omintetgörs.  Det är en sådan översättning som, vilket Paul de Man belyser, bryter 94

isär originalet såsom förmodad meningsbärare och låter framvisa originalet i sin fallenhet.  95

Och i denna fallenhet får originalet, så som jag förstår det, möjlighet att låta den rest av rent 

språk träda in eftersom det skrivna blir lika oförståeligt oavsett läsare. Eller så blir det 

förståeligt men på ett helt annat sätt. Och möjligtvis på samma sätt som dikten som inte riktar 

sig till någon särskild läsare. 

 Vad översättningen gör är samtidigt att låta originalet nå en högre grad av reflektion 

över sig självt såsom tänkande ting. Originalets reflektion över sig självt får, med 

översättarens hjälp, ta del i allt annat, med alla andra ting, i det att det uttrycker denna 

samhörighet med alla andra ting. Originalet meddelar sig med alla tänkande ting vilka i sin tur 

meddelar sig med originalet. Originalet i denna mognad, i ökande grad av reflektion eller 

efterliv, uttrycker så förstått sig självt i att det meddelar sig med allt annat. På så vis 

återerövrar originalet släktskapet mellan språken i denna frigörelse från instrumentellt 

menande. Det ser sig själv, tänker sig självt och visar fram sig självt såsom frigjort från sitt 

specifika språk. Att det emanciperas är detsamma som att det återfinner, i det att det minns, 

 ÖU, s. 48; GS4, s. 17f.94

 Paul de Man, "Conclusions" Walter Benjamin's "The Task of the Translator”, s. 37.95
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sitt essentiella släktskap med alla övriga språk. Men denna emancipation sker inte genom ett 

sökande i ursprunget, i det essentiella, utan i och med den öppning som översättningen mellan 

språken frambringar. Denna öppning är därför, som vi senare kommer att se, början på 

möjligheten till ett öppnande av det historiska.  

 Hur märkligt är det inte att se hur minnets förfarande, såsom kritiskt uttryck i det 

mänskligt historiska, tränger in (med översättningen) och frigör originalet? Men detta står just 

i att det är den historiska temporaliten som utgör den mänskliga tillvaron i det 

postlapsarianska. 

III.IV. ÖVERSÄTTNING SOM KRITIK: ORIGINALET SOM VERK OCH SPRÅK 

Översättningens kritiska möjlighet kan, såsom hos Hölderlin, låta formen hos originalet träda 

in i det språkliga innehållet och visa upp det såsom form i motsats till meningsbärande 

språkligt innehåll. Form i meningen att det uttrycker meddelelsen av sig självt snarare än att 

det uttrycker någonting annat. Och detta eftersom språket i en översättning blir fråntaget sin 

mening, tömd på språklig mening, då ordens godtyckliga tecken upphör att beteckna koncept. 

Texten blir i vad man i vardaglig mening brukar beskriva som oläslig. Men detta är inte 

detsamma som att den är meningslös i någon relevant mening utan enbart att dess 

instrumentella del faller bort. I en översättning som utgörs av en text fri från instrumentellt 

syftande lyser så kanske språkets verkliga liv fram. Och det gör det just såsom meddelandet 

av sig självt. För som vi ovan sett hävdar Benjamin just att varje språk försöker meddela sig 

självt och ingenting annat. Och detta meddelande är uttryckande av delaktigheten med alla 

andra språk, som alla försöker uttrycka ett och samma, nämligen uttryckandet självt, med-

delandet som sådant. Originalet öppnas därför så förstått upp i det att översättningen inte 

betraktar originalet som språklig meningsbärare. Att konsekvensen av detta är att 

översättningen blir oläsbar i språkligt hänseende är därför inte särskilt märkligt. Men blir 

översättningen verkligen oläsbar i alla andra avseenden? Och händer det inte också något med 

originalet i det att översättningen blir språkligt instrumentellt oläsbar? 

 Här tycks det som att originalet drabbas av en slags dialektisk rörelse i och med 

översättningen. Dialektisk eftersom översättningen visar originalets språkliga fallenhet då det 

avstår från att översätta originalets språkliga mening och därmed låter originalets rest av rent 

språk bryta fram i översättningen. Det enda som då finns kvar är det som inte är fallet, 
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instrumentellt språkligt, språk. Och detta är just språket som till sitt väsen söker efter att 

meddela och dela sig med med allt annat, precis som tingen försökte meddela sig med 

människan och Gud i namngivandet. Originalet drabbas dialektiskt av översättningen i den 

meningen att översättningen, som en slags kritisk akt, uppväcker originalets egna kritiska 

moment. Det minns det essentiella släktbandet mellan alla mänskliga språk i det rena språket 

som är att uttrycka sig självt i allt högre grad av delaktighet med allt annat. Oläsbarheten  eller 

tystnaden skulle i så fall stå i att varje ord i översättningen går utöver det mänskliga 

ordspråket. I dess ställe står kanske inte namnspråket i namngivandet, men likväl ett urträde 

ur det mänskliga ordspråkets instrumentaliserade funktion.  

 Originalet är fortfarande kvar men är inte längre detsamma. Det har skett en 

transformation av originalet i den meningen att det i och med översättningen just överlever 

och mognar. Översättningens upprepande, som alltså inte är ett språkligt instrumentellt 

upprepande, repar upp originalet och får det att minnas. 

 Efter översättningen, som träder in först efter originalet, förefaller det möjligt att det 

inte längre går att förstå eller möta originalet så som innan översättningen. Översättningen har 

transformerat originalet i det att översättningen åter uppväckt originalets reflektion. Eftersom 

originalet, i och med översättningen, blivit sett kan det i högre grad uttrycka sig självt såväl 

som språk och som verk. Originalets ökande av grader i reflektionen och språkets frigörelse 

från instrumentellt syftande innebär på ett sätt att det kan åtnjuta en större delaktighet med 

alla andra ting och med alla andra språk. Att originalet blir sett i och med översättningen, att 

den når en högre reflektionsgrad och mognad som dess efterliv, innebär möjligtvis att det som 

originalet efter översättningen meddelar 

[…] inte längre avser och inte längre uttrycker något, utan som uttryckslöst och 
skapande ord är det som tillsiktas i alla språk. [Där] stöter varje meddelande, all 
mening och all intention till slut på ett skikt i vilket de är dömda att upplösas.  96

Vi kan därför förstå det som att översättningen är det som ger möjligheten till just ett kritiskt 

möte där språket, som söker efter att nå det rena, fullkomliga språket, i sin enskildhet frigörs 

från dess instrumentella meddelelse då översättningen griper in i originalet, visar upp dess 

 ÖU, s. 50; GS4, ”[…] die nichts mehr meint und nichts mehr ausdrückt, sondern als ausdrucksloses und 96

schöpferisches Wort das in allen Sprachen Gemeinte ist, trifft endlich alle Mitteilung, aller Sinn und alle Intention 
auf eine Schicht, in der sie zu erlöschen bestimmt sind.”, s. 19. 
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fallenhet och i detta låter originalet självt transformeras i åminnelsen av det essentiella 

släktskapet med de mänskliga språken som i sitt ursprung var omedelbar meddelelse.  

 Men också att originalet som verk betraktat därmed når en högre grad av 

självreflektion i och med att översättningen ser verket och i och med detta ser sin delaktighet 

med allt annat. Med andra ord: det minns igenom detta ursprung och denna delaktighet med 

allt annat. Detta är så förstått en radikal möjlighet till transformation av språket och en 

frigörelse av verket men som, vill jag hävda, även kommer visa en möjlig öppning och en väg 

mot ett transformerande av det historiska vilket vi i kapitel IV kommer undersöka närmare. 

 Vad detta har inneburit är bland annat att vi nu äntligen kan förstå hur språket i dess 

nuvarande instrumentella funktion såsom de Man framhåller är så fullkomligt främmande för 

oss. För trots att ”[w]e think we are at ease in our own language […] [when actually] this 

alienation is at its strongest in relation to our own language.”  Översättningen kan belysa just 97

detta genom att vår språkliga alienation blir som mest tydlig då vi inser att det instrumentella 

språket, såsom jag ovan visat, trots att vi tror oss förstå det i själva verket inte alls förstått vad 

språket vill säga: att språket och verket vill uttrycka sig självt såsom meddelelsen av ett sig 

själva, det vill säga, meddelandet och delande med sig själva i uttryckandet av just samvaron 

med allt annat.  

 Att Hölderlins översättningar är så pass oläsbara vittnar möjligtvis om att den 

nuvarande förståelsen av språk och språket självt i det nuvarande, som instrument för 

meddelelse, utgör just en del av det historiska förfall som följer med och utgör syndafallet. 

Och kanske är det som dessa ordagranna översättningar, i sitt överflyttande av syntax, 

uttrycker något som samtidigt som det visar på detta förfall också utgör en pelargång till 

brytningen med förfallet. Med en ordagrann översättningen kan språket träda ut ur just 

ordspråket. Och så förstått tycks det innebära att det som utgör ett brott mot de mänskliga 

språkens fallenhet är oläsbart just bara i en tid som själv är fallen, i den mänskligt historiska 

tid som ännu inte förmår minnas den ursprungliga samhörigheten bortom det historiska. Men 

detta innebär inte att översättningen skulle äga något evigt liv. För det eviga livet finns endast 

i originalet och översättningens uppgift är att låta detta liv föras över i en allt högre och rikare 

fas. Översättningar vissnar och dör bort i och med att nya tillkommer som ersätter de tidigare. 

Och detta är en viktig poäng eftersom det visar på översättningens ändlighet, i det att den inte 

 Paul de Man, "Conclusions" Walter Benjamin's "The Task of the Translator”, s. 37.97
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skapar något i poetisk bemärkelse utan blott, såsom kritiken i den tidiga tyska romantiken, 

låter detta poetiska bringas till ytan i en allt högre grad av reflektion eller mognad.  

IV. I. TRAUERSPIEL, SORGEN OCH DET HISTORISKA FÖRFALLET 

I Benjamins refuserade habilitationsskrift Ursprung des deutschen Trauerspiels  från 1928  98

låter han de kritiska möjligheterna som vi ovan visat stråla samman i en kritik av det 

historiska. Inledningsvis, under rubriken Erkenntniskritische Vorrede (det vill säga 

kunskapskritiskt företal i motsats till ett kunskapsteoretiskt), ger Benjamin en sammanfattning 

av hur varje form av kritiskt projekt skall utformas. Det handlar om att försöka begripa på 

vilket sätt en filosofisk kritik bör närma sitt objekt: 

Die Relation der mikrologischen Verarbeitung zum Maß des bildnerischen und 
des intellektuellen Ganzen spricht es aus, wie der Wahrheitsgehalt nur bei 
genauester Versenkung in die Einzelheiten eines Sachgehalts sich fassen läßt.   99

Den kritiska vägen går alltså genom ett slags försjunkande, ett kritiskt inlemmande, i verket 

och dess detaljer varur, det som Benjamin först i och med detta benämner som sanningen i 

verket kan bringas fram. Sanning finns alltså för och främst i verket och bör inte förstås som 

något utifrån nedlagt i det. Det tangerar på så vis Benjamins förståelse av såväl verkbegreppet 

hos de tidiga tyska romantikerna som översättningens kritiska utvecklande av originalet. 

Sanningen kan endast uppfångas och uttryckas i verket självt, men kräver något (kritiken) 

relativt utanför verket genom vilket det blir sett. I verket finns sanningsinnehållet som skall 

framspringa ur verket. Varje framställningsform i sig, enligt Benjamin, är ett formulerande av 

de idéer varur denna sanning kan springa fram.  Framställningsformen är så förstått en 100

kritik. Att formulera idéer är nämligen inte detsamma som att finna några eviga idéer. 

Filosofin och filosofens uppgift är att formulera dessa idéer, idéer som kan gripa in i det 

objekt som står för undersökningen, och i och med detta veckla ut objektet självt. Men 

formulerandet av idéer i denna mening är inte något som är förbehållet filosofin. Benjamin 

finner nämligen denna möjlighet även i konstnärliga uttryck. Här närmare bestämt i den tyska 

 GS1, s. 205-430; OT.98

 GS1, s. 208; OT, ”The relationship between the minute precision of the work and the proportions of the 99

sculptural or intellectual whole demonstrates that truthcontent is only to be grasped through immersion in the 
most minute details of subject-matter.”, s. 29.

 GS1, s. 209; OT, s. 29.100
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barockens sorgespel: Trauerspiel. Sorgespelet är i konstfilosofiskt avseende en idé.  I den 101

meningen formulerar sorgespelet en idé i själva sin framställningsform. Och sorgespelets 

framställningsform formulerar den idé varur den mänskligt fallna historien kan vecklas ut: 

såsom en reflektion över det historiska. 

 Och i den meningen är det i Ursprung des deutschen Trauerspiels inte enbart 

sorgespelet, Trauerspiel, som är själva objektet för undersökningen. Det är i lika hög 

utsträckning den postlapsarianska, historiska världen stadd i förfall, som är Benjamins 

undersökningsobjekt. För emedan Benjamins kritik är ett ingående i Trauerspiel såsom 

konstnärligt objekt är det dess framställningsform i sig en första början på den 

historiefilosofiska förståelsen som han flera år senare kommer att återkomma till och 

vidareutveckla i bland annat Passagen-werk och ”Über den Begriff der Geschichte”.   102

 Vad är då sorgespelet? I korthet ett konstnärligt uttryck, som nedtecknat skådespel, 

vilket uppkommer under en period i 1600-talets tyska barock. Men som sagt är det inte endast 

en uttrycksform utan samtidigt framställningsform, enligt Benjamin, av det historiska såsom 

idé. Genom ett inlemmande i sorgespelet självt kommer detta att visa sig. Det är ett sätt varur 

något oerhört litet, ett mikrokosmos, tecknar en bild av helheten. I det avseendet är 

sorgespelet en idé (som formulerandet av en idé) vilken uttrycks som monad: ”Die Idee ist 

Monade - das heißt in Kürze: jede Idee enthält das Bild der Welt.”  Sorgespelet är ett 103

formulerande av en bild (idé) av helheten (den mänskligt historiska världen) som visar sig i 

det enskilda (sorgespelet som monad, dess tematik, kulisser mm). I detta avseendet vill jag 

visa att vi kan förstå det som en slags kritisk punkt i vilken den romantiska kritiken som 

Benjamin visat i Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, den språkliga kritik i 

OS och den postlapsarianska temporaliteten i ÖU strålar samman i en och samma punkt och 

som dessutom går utöver dessa enskilda undersökningar sammantaget. 

 Så vad är det som Benjamin finner i sorgespelet som gör det så relevant i den 

meningen att det skall förstås som en bild, som ett mikrokosmos, av världen i detta specifika 

enskilda uttryck? Mycket kortfattat: det faktum att sorgespelet är ett uttryck för den fallna 

 GS1, s. 218; OT, s. 38.101

 I anslutning till Benjamins senare historiefilosofi finns oerhört mycket skrivet, se bland annat: Samuel Weber, 102

”Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin's Origin of the German Mourning Play”, i; MLN, 
Vol. 106, No. 3, German Issue. April 1991, s. 465-500, Michael Löwy, Fire alarm: reading Walter Benjamin's 'On 
the Concept of History’, London: Verso, 2005. Samt Tim Landfeldt, ”Att rädda det förgångna – Om Walter 
Benjamins historiska materialism”, Södertörns Högskola, 2014. 

 GS1, s. 228; OT, ”The idea is a monad - that means briefly: every idea contains the image of the world.”, s.48.103
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världen inom den fallna världen självt. Sorgespelet är inte sorgligt utan en representation av 

sorgen självt. I det avseendet är det fullkomligt reifierat. Sorgespelet spelar upp det 

sorgesamma i att världen har förfallit och är stadd i det ständiga förfall som inleddes i och 

med med syndafallet och därmed fallet in i den mänskligt historiska tiden: ”Das ist der Kern 

der allegorischen Betrachtung, der barocken, weltlichen Exposition der Geschichte als 

Leidensgeschichte der Welt; bedeutend ist sie nur in den Stationen ihres Verfalls”.  104

Sorgepelet är, genom allegorin, fullkomligt upptaget med det historiska såsom förfall. Som 

Samuel Weber med rätta beskriver det: ”the Baroque mourning play takes place in a world 

that sees itself as fallen nature without any visible sign of grace.”   105

 Sorgespelet låter förfallet visas upp genom att det historiska självt träder upp på 

scenen. Och det historiska uppträder på scenen i förfall. Sorgespelets kulisser består just av 

ruiner, det vill säga, av den mänskligt fallna historien. En frälsning från detta förfall, en 

frigörelse av det historiska, eller med andra ord, ett revolutionärt ögonblick, tycks därför vid 

en första anblick stå långt från sorgespelet. Frälsningen tycks omöjlig eftersom att den, som 

bekant, inte har någon plats i den mänskliga, profana, världen, utan endast står att finna 

utanför den, i det gudomliga och det sakrala. Men samtidigt är räddningen från det historiska 

och dess förfall bara möjlig, i analogi med den kritik som ovan visat, i ett utvecklande av 

kritiken inom objektet själv: och alltså inom det historiska. Sorgen uttrycker, så förstått 

förlusten av det paradisiska tillståndet, fallet in i det historiska, men räddningen från det 

mänskligt-historiska tillståndet där människan kan frigöras (revolutionärt) eller frälsas 

(messianskt) står, såsom jag förstår Benjamin, inom objektet självt. Sorgespelet visar upp just 

detta i det att det låter det historiska bli sett vilket också möjliggör för en reflektion i det 

historiska självt. Och genom att det historiska blir sett, i sorgespelet, möjliggörs för att det 

historiskt medvetandet kan träda in i den mänskliga tillvaron. 

 Vad sorgespelet framförallt består av, det vilket är dess huvudsakliga konstnärliga 

framställningsform, är allegorin. Allegorins väsen är att det som talar om någonting annat än 

sig självt. Den berättar något, meddelar något, men inte sig självt. Benjamin förstår allegorin 

analogt med tal och skrift.  Och detta stämmer i den meningen att allegorin, liksom tal och 106

 GS1, s. 343; OT, ”This is the heart of the allegorical way of seeing, of the baroque, secular explanation of 104

history as the Passion of the world; its importance resides solely in the stations of its decline.”, s. 166
 Samuel Weber, ”Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin's Origin of the German 105

Mourning Play”, i; MLN, Vol. 106, No. 3, German Issue. April 1991, s.476f.
 GS1, s. 339; OT, s.162. 106
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skrift, i den fallna världen är ställd under uppdelningen mellan tecken och betecknat, ord och 

koncept, det vill säga är ett uttryck i det postlapsarianska, mänskligt-historiska tillståndet. 

Denna uppdelning, mellan tecken och koncept, uttryck och konvention, visar sig i det att 

allegorin ständigt uttrycker någonting annat än sig självt. Det är, som vi skall se, allegorin 

som visar fram sorgen, inte så att sorgespelet skulle vara är sorgesamt i sig själv utan i att det 

uttrycker en sorg över att uttrycka just någonting annat än sig självt. Sorgespelet sörjer, så 

som jag förstår Benjamin, förlusten av den fullkomliga tillvaron och det tidlösa 

förlapsarianska. Med detta sörjer den förlusten av den fullkomlig samhörigheten som också 

uttrycktes i namngivandet. Uttrycket för denna sorg står därför att finna i det allegoriska som 

konstnärlig framställningsform. Men det handlar så inte bara om sorgen utan även om just ett 

uttryck för ett kritiskt historiskt medvetande som visar sig i och med denna sorg. 

 Sorgespelet spelar upp sorgen över ofullkomligheten i den historiska mänskliga 

världen: kaos, oordning och förbistring utgör alla delar av sorgespelet. Vi ser tyrannen som är 

oförmögen att avlägga den dom som hans makt kräver av honom. Han är suveränen som fattar 

besluten, men han kan inte förmå sig självt att fatta dessa beslut. Han tycks nästan förlorat sin 

förmåga att tala. Och när han väl talar tycks han inte kunna bestämma sig: ”»Pelifonte: Nu! so 

lebe sie dann, sie lebe, - doch nein, - - ia, ia, sie lebe ... Nein, nein, sie sterbe, sie ver- gehe, 

man entseele sie ... Gehe dann, sie soll leben.«”.  Det är nästan som att hans ord inte förmå 107

säga någonting i det att de säger allting. Det barocka sorgespelet visar en paranoid och 

obestämd tillvaro i det att det mänskliga historiska uppträder på scenen och skänker en 

medvetenhet om denna tillvaro. För den gör detta inom den fallna världen själv. Det är därför 

en iscensättning som har, precis som i fallet med det romantiska verket, har en reciprok 

verkan på det som iscensätts: på det historiska självt. Sorgespelets är bilden och 

representationen av världens förfall, inom förfallet självt, och den visar sig inte bara i 

kulissernas ruiner utan även i det ruinerade språket, i den barocka allegorin.  

IV. II. ALLEGORINS DIALEKTIK OCH HISTORISKT MEDVETANDE 

Allegorin, enligt Benjamin, förskönar inte katastrofen i språkets förbistring, världens 

fallenhet, som är den mänskliga historien, utan visar snarare upp det som att: ”[…] in der 

Allegorie die facies hippocratica der Geschichte als erstarrte Urlandschaft dem Betrachter vor 

 GS1, s. 251; OT, ”Pelifonte: Well, then let her live, let her live,- but no,- yes, yes she shall live … No, no, she 107

shall die, she shall perish, let her be killed … Go, then, she shall live.”, s. 72.
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Augen.”  I allegorin ser alltså betraktaren historiens dödsansikte som visar sig som stelnat 108

och förvridet urlandskap. Ett dunkelt uttryck, minst sagt. Hur ska vi förstå detta? 

 Allegorin uttrycker, som sagt, någonting annat än sig självt. Och vad allegorin visar 

upp är historiens dödsansikte som stelnat urlandskap. Allegorin konfronterar betraktaren på så 

vis att den låter den mänskliga historien uppträda som bild. Denna bild, för bilden är det som 

stelnat, visar fram historien som fallen bild och väcker så kritiken i det historiska som 

medvetenheten om historien som förfall. Vad allegorin gör är i någon mån ett uttryckande av 

förfallet i det historiska men därtill, enligt mig, även ett försök att låta tänka det historiska 

som i ett möjligt dödsögonblick. Dödsögonblicket tycks alltså bara kunna infinna sig vid 

historiens slut: i den messianska frälsningen, eller, i det revolutionära ögonblicket. Men detta 

är inte en hegeliansk teleologi även om det kan uppfattas så. För det handlar inte om att närma 

sig historiens slutpunkt, utan snarare att göra upp med det historiska såsom förfall, för att 

därigenom frigöra människan från det historiska förfallet. Men detta är bara möjligt ifall  

människan först kan nå ett kritiskt historiskt medvetande om detta förfall, inom förfallet 

självt. En medvetenhet där det historiska inte skall fulländas till perfektion vid historiens slut 

utan snarare bryta med denna progression just genom att väcka medvetenheten om det 

historiska som förfall och inte som progression.  

 Allegorin i sorgespelet visar upp historiens dödsansikte. Det låter det historiska 

framvisas i sin representation i form av en frusen bild, en monad där allt tycks komma samma 

i ett ögonblick. Det blir ett ögonblick av fullkomlig mättnad där allt strålar samman i en 

kritisk punkt. Och det är detta som, enligt mig, Benjamin senare kommer att benämna som 

den dialektiska bilden, eller en dialektik i stillestånd.  I den meningen kan vi förstå 109

sorgespelet som just ett exempel på en sådan bild, som en dialektisk bild där historien stannas 

upp och materialiseras i en punkt eller som monad, vilket liknar det som Terry Eagleton 

tidigare påpekat i Walter Benjamin, or, Towards a revolutionary criticism.  110

 Men i allegorin kan: ”Jede Person, jedwedes Ding, jedes Verhältnis kann ein 

beliebiges anderes bedeuten.”  Denna enorma betydelserikedom hos allegorin är samtidigt 111

 GS1, s. 343; OT, ”[…] in allegory the observer is confronted with the facies hippocratica of history as a 108

petrified, primordial landscape.” s, 166. 
 Se bland annat: Walter Benjamin, ”N 3, 1”, i; Passagearbetet, s. 384; GS5, s. 577f. samt GS1, s. 1238; SW4, 109

s. 405. 
 Terry Eagleton, Walter Benjamin, or, Towards a revolutionary criticism, London: Verso, 1981.110

 GS1, s. 350; OT, ”Any person, any object, any relationship can mean absolutely anything else.”, s. 175.111
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ett uttryck för en slags betydelselöshet. Att uttrycka allt utan hänsyn till språkets betecknande 

av koncept gör det på ett sätt rent i den meningen att det blir ett uttryck fritt från språkets 

betecknande bojor. Men samtidigt är det också ett slags meningslöst uttryckande: det 

uttrycker allt och därigenom egentligen inget alls. Eagleton beskriver denna dialektiska 

rörelse som: ”If it [allegory] has become in one sense embalmed, it has also been liberated 

into polyvalence: it is in this that for Benjamin the profoundly dialectical nature of allegory 

lies.”.  Allegorin står därför någonstans mellan ett rent och ett fallet språk. Allegorin är 112

balsamerad och vigd åt evigheten i ett avseende, samtidigt som är den frigjord mångfald av 

mening i ett annat. Allegorin försöker uttrycka förhoppningen om en fullkomlig värld i den 

ofullkomliga. Allegorin i sorgespelet spelar upp det historiska i det att vad som helst kan 

betyda vad som helst och detta är å ena sidan dess radikalitet samtidigt som det å andra sidan 

är uttrycket för en slags melankoli över den meningslöshet som består i det att ingenting på ett 

sätt kan uttryckas. Och häri ligger, kanske märkligt nog, vad jag menar är allegorins 

radikalitet i sorgespelet i det att: ”Diese Möglichkeit spricht der profanen Welt ein 

vernichtendes doch gerechtes Urteil” . Barockallegorin fäller så förstått domen över den 113

profana, fallna, historiska världen.  

 I detta domslut, som befinner sig mitt emellan det fullkomliga och det ofullkomliga, 

blir allegorin den kritiska möjligheten att gripa in i det historiska och visa upp det som fallet. 

Och den gör det genom att låta det historiska uppträda som frusen bild. Historiens förfall blir 

materialiserad i en punkt: ”Die Geschichte in allem was sie Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes 

von Beginn an hat, prägt sich in einem Antlitz - nein in einem Totenkopfe aus.  I allegorin 114

kommer allt samman i en punkt som gör det möjligt att väcka den kritik som finns inom det 

historiska. I och med allegorin blir ett kritiskt historiskt medvetande möjligt. Och detta 

eftersom allegorin uppväcker denna medvetenhet, som reflektion, som mognad, i det 

historiska självt och på så vis även i det mänskliga medvetandet som blir medvetet om detta 

förfall.   

 Allegorin i sorgespelet är destruktiv i det att den ställer upp allt som just uttryck för ett 

och samma förfall samtidigt som det låter detta förfall materialiseras. Att historien visas fram 

 Terry Eagleton, Walter Benjamin, or, Towards a revolutionary criticism, London: Verso, 1981, s. 20.112

 GS1, s. 350 min kurs; OT, ”With this possibility a destructive, but just verdict is passed on the profane world.”, 113

s. 175, min kurs. 
 GS1, s. 343; OT, ”Everything about history that, from the very beginning, has been untimely, sorrowful, 114

unsuccessful, is expressed in a face – or rather in a death's head.”, s. 166
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som förfall, inför sig själv och inför människan, det är det destruktiva som samtidigt är en 

första början på en frigörelse genom destruktion; den (allegoriska framställningen) bryter upp 

historiens kontinuum, dess kontinuering, för att materialisera den i en punkt. I denna punkt 

kan en kritisk historisk medvetenhet springa fram. Allegorin i sorgespelet står, enligt 

Benjamin, just i konflikten mellan uttryck och konvention (tecken och koncept). Och detta 

eftersom allegorin är både uttryck och konvention, tecken och koncept.  Allegorin befinner 115

sig i konfliktens centrum, i en dialektisk punk, mellan uttryck och konvention. 

  Som vi tidigare har sett består språkets instrumentella funktion just i en uppdelning 

mellan uttryck och konvention eller tecken och koncept. Det är också denna motsättning 

mellan uttryck och konvention, tecken och koncept, som är grunden för det fallna språket och  

språkförbistringen. Allegorins kritiska möjlighet består just i att den befinner sig där emellan. 

Det är därför som Benjamin menar att sorgespelet kommer att rör sig mot hieroglyfik för: 

”Will die Schrift sich ihres sakralen Charakters versichern - immer wieder wird der Konflikt 

von sakraler Geltung und profaner Verständlichkeit sie betreffen - so drängt sie zu 

Komplexen, zur Hieroglyphik. Das geschieht im Barock”  För sorgespelet är först och 116

främst skrift, men en skrift som strävar hän mot bild. Det vill säga: just som hieroglyfik.  117

 Sorgespelet visar detta i sin upptagenhet vid sceneri, dekor och typografi. I typografin 

får nämligen skriften sitt bildliga uttryck. Såsom sakral skrift (balsamerat till evigheten) och 

profan bild (frigjord mångfald) blir sorgespelet till en hieroglyf, eller ett emblem, som 

uttrycker den fallna världen i bestämd punkt såsom bild-tecken. I hieroglyfen blir det 

historiska fastnaglat och materialiserat: historien får en materialitet som bild-tecken. Som 

hieroglyf, som bild-tecken visas den fallna historien upp i allegorin som stelnat landskap i just 

dess möjliga dödsögonblick. Allegorin ristas så in i dödskallen för att där uttrycka detta. 

Sorgespelet är, så förstått, ett uttryckande av historien som bild-tecken där allegorin blir en 

slags direkt meddelelse av sig själv såväl i sin profana begriplighet och sin sakrala giltighet. 

Men hur kan detta komma sig? För allegorin är ju så fylld med betydelserikedom att den inte 

tycks kunna uttrycka något särskilt? 

 GS1, s. 351; OT, s. 175.115

 GS1, s. 351; OT, ”The desire to guarantee the sacred character of any script – there will always be a conflict 116

between sacred standing and profane comprehensibility – leads to complexes, to hieroglyphics. This is what 
happens in the baroque.”, s. 175.

 Benjamin har tidigare i Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik undersökt just hieroglyfen med 117

avseende på Schlegel och Novalis. Här återkommer han till detta igen, vilket just visar på hur nära Benjamins 
texter ligger varandra i avseende på vad de vill visa fram. 
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 Men det är här Benjamin låter allegorikern träda in. Allegorikern förlänar allegorin en 

bestämd betydelse, en i viss mån godtycklig sådan, och inte bara för allegorins egen skull utan 

även för allegorikern själv: ”Er legt's in ihn hinein und langt hinunter: […] In seiner Hand 

wird das Ding zu etwas anderem, er redet dadurch von etwas anderem und es wird ihm ein 

Schlüssel zum Bereiche verborgenen Wissens […] Das macht den Schriftcharakter der 

Allegorie. ”  På så vis låter allegorikern allegorin springa fram i dess skymnings- eller 118

tröskeltillvaro: den befinner sig i konflikten som är den dialektiska punkten där det sakrala 

uttrycket och den profana bilden, eller konventionen, är två uttryck i ett. Det som ger allegorin 

dess skriftkaraktär är just detta. Med allegorin som nyckel kan allegorikern träda ut ur den 

fallna historiska världen som det historiska kontinuum, eller, det tomma medium vari den 

mänskliga tillvaron annars tycks förflyta i.  Fredric Jameson påpekar i Marxism and form 119

något liknande hos allegorin: ”Allegory is […] the privileged mode of our own life in time, a 

clumsy deciphering of meaning from moment to moment, the painful attempt to restore a 

continuity to heterogeneous, disconnected instants.”  Allegorin genom allegorikern bryter så 120

förstått upp med det historiska som homogen, tom och kontinuerande, tid. Den bryter upp det 

historiska genom att nagla fast det historiska i ett bild-tecken, i hieroglyfen. I detta blir det 

historiska så att säga materialiserat. Genom allegorikern förlänas det historiska högre grad av 

reflektion i sig självt, i det att det blir sett [Erkenntwerden]. Allegorin lyckas materialisera det 

historiska i och med att allegorikern fäster det historiska i ett ögonblick som bild-tecken: ”als 

ein […] fixiertes Bild und fixierendes Zeichen in einem.”.  121

 I denna punkt är hieroglyfen på en och samma gång fixerad bild och fixerat tecken. 

Detta gör det möjligt just för en kritisk historisk medvetenhet, en medvetenhet om det 

historiska som förfall. Men också det som blir den första början på utträdet ur detta förfall i 

det att denna fallenhet blir materialiserad. Sorgespelet blir så förstått formulerandet av den idé 

i vilket det historiska uppträder, såsom frusen bild och fruset tecken varur det kritiska 

 GS1, s. 359; OT, ”He places it within it, and stands behind it […] In his hands the object becomes something 118

different; through it he speaks of something different and for him it becomes a key to the realm of hidden 
knowledge […] This is what determines the character of allegory as a form of writing.”, s. 184.

 Benjamin återkommer till detta senare i ”Über den Begriff der Geschichte”. Där övertar den historiska 119

materialisten allegorikerns roll. Här finns dock inte utrymme att utveckla detta närmare mer än att i korthet 
påpeka att allegorikern prefigurerar det tema som Benjamin senare kommer utveckla vidare om än på ett annat 
sätt som likväl överensstämmer i hög grad med allegorins och allegorikerns rörelse ovan.

 Fredric Jameson, Marxism and form : twentieth-century dialectical theories of literature, Princeton: Princeton, 120

1974, s. 72.
 GS1, s. 359; OT, ”at one and the same time a fixed image and a fixing sign.”, s. 184.121
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elementet inom det historiska självt bringas fram. I och med detta når det historiska en högre 

grad av reflektion i vilket det uttrycker människans nuvarande historiska fallenhet. Därigenom 

kan det historiska som objekt vecklas ut och i med detta öppna upp för den möjliga 

transformationen av tillvaron självt. Där strålar tillvarons fragment samman i en radikalt 

annan helhet: som en fullkomligt annan värld och en värld av fullkomlig samvaro på just det 

sätt som språket i det förlapsarianska tillståndet meddelade sin egen omedelbara meddelelse.  

V. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Vi har nu kunnat se hur Benjamins kritik har kunnat vecklas ut i mötet med språk, verk och 

historia i några av hans texter från 1916-1928. I undersökningen kring språkets väsen, där 

Ferdinand de Saussures språkteori i Cours de linguistique générale ställdes i kontrast mot 

Benjamins egen förståelse av språket, lades grunden för en kritik av språket som visade fram 

ett radikalt annat sätt att tänka språket: som omedelbar meddelelse av ett språkligt väsen. I 

termer av Gud, naturen och människan kunde vi se hur denna kritik förvisso var teologiskt 

färgad men just kritisk-teologisk och dess slutsatser blev filosofiska. Förutom att skriva fram 

en annan förståelse av språket, såsom fundamentalt annorlunda från ett instrumentellt 

syftande på någonting utanför språket självt, visade uppsatsen hur denna kritik blev den första 

utgångspunkten för Benjamins förståelse av kritik som sådan, vilket sedan återkom i relation 

till den tidiga tyska romantikens kritik av konstverket, översättningens kritiska uppgift och 

sorgespelets försök att öppna upp ett historiskt medvetande, om än i en annan form.  

 Vi har också sett hur Benjamin förstår kritiken som en del i objektet självt. I den 

romantiska kritiken av verket, poesin, har jag visat hur reflektionen i objektet som tänkande 

ting blir ett ut-vecklande av objektet självt som en slags frigörelse tack vare kritikens blick. I 

det att objektet, verket, blivit sett kan det närma en än högre grad av reflektion varigenom det  

kan låta meddela sig självt, med alla andra ting, i samhörigheten i det absoluta. Detta 

meddelande av en fullkomlig samhörighet, som förvisso skiljer sig från samhörigheten i det 

förlapsarianska tillståndet eftersom poesin och verket, som sagt, redan befinner sig i världen 

efter syndafallet, hade likväl i och med kritiken mycket gemensamt med det sätt som vi kunde 

förstå det rena språket i dess omedelbara meddelelse av sig självt och den initiala 

samhörigheten mellan Gud, människa och ting som där uttrycktes. Och detta eftersom kritiken 

möjliggjorde för en slags transformation av poesin och verket där dess delaktighet med allt 
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annat, som omedelbar meddelelse av sig självt, kunde springa fram. Därmed kunde vi också ta 

steget mot översättningens möjlighet och översättarens uppgift. 

 Översättningen och översättarens uppgift blev ytterligare en pusselbit mot en radikalt 

annan förståelse av uttrycket för en förhoppning om en fullkomligt annan värld, en värld av 

fullkomlig samhörighet. Översättningen, visade det sig, behandlade såväl språk som verk på 

så vis att språket, såsom jag visade fram det i kapitel I, samtalade med Benjamins förståelse 

av den romantiska kritiken av verket i kapitel II. Översättningen förmådde lägga till en viktig 

komponent, minnet och tillvarons temporalitet, i relation till språket och verket vilket öppnade 

upp för ett tänkande kring det historiska, ett historiskt medvetande, som visade sig i 

uppsatsens avslutande kapitel. Namnspråket i namngivandet visade sig förvisso omöjligt att 

gå tillbaka till men däremot kunde vi se hur språket i översättningen av originalet såsom verk 

kunde förmå sig självt att sträva mot en högre form av reflektion, såsom den romantiska 

kritiken av verket visade, i sig självt, i det att översättningen gjorde det möjligt för språket att 

minnas denna ursprungliga samhörighet. Men därtill också hur språkets fallenhet 

förtydligades i den ordagranna översättningen, såsom hos Hölderlin, vilket i sin tur öppnade 

upp för möjligheten att förstå såväl det fallna, som det rena språket, som en vidare öppning av 

de troper som vi först mötte i kapitel I.  

 I uppsatsens avslutande kapitel IV rörde vi oss vidare mot det historiska och det 

historiska medvetandet. I sorgespelets uttryck, allegorin, kunde vi se hur det historiska trädde 

in på scenen för första gången. Här blev det möjligt att närma sig en förståelse av ett historiskt 

medvetande om den fallna mänskliga historien uttryckt inom detta fallna självt. Allegorikerns 

godtycklighet visade fram detta och lade till ytterligare ett viktigt element i att förstå 

Benjamins särskilda kritik: det historiska medvetandet. Det blev så också en första början på 

möjligheten att tänka bortom det fallna mänskligt-historiska då allegorin såsom hieroglyf 

naglade fast det historiska som tecken-bild. I allegorikerns händer förmådde allegorin att 

framträda och tala i sitt särskilda skymningstillstånd som samtidigt mänsklig-historisk bild 

och gudomligt tecken. I och med detta blev det möjligt för allegorikern, med det historiska 

medvetandet, att påbörja utträdet ur det historiska som tom, förflytande och homogen tid. 

 Vi har därmed kunnat se hur Benjamins kritik i vart och ett av dessa objekt 

tillsammans utvecklar sig mot just en konsekvent kritik där varje del, varje objekt, samverkar 

med varandra för närma sig möjligheten mot en helt annan värld där dessa delar som enskilda 
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objekt talar tillsammans såsom fragment utgörande en helhet. Det är en sådan värld som det 

inledande citatet vill närma sig: en värld av integral aktualitet där historien inte längre är 

nedtecknad, som tom och homogen tid, utan uttrycker sig själv, meddelar sig självt med och i 

allt annat. Historien kanske tillslut, på detta sätt, kan uppträda i sitt utträde ur den tomma 

mänskligt-fallna tillvaron för att såsom materialiserad meddela sig självt.  

 Och här finns också det språk som förstås av alla som söndagsbarnen förstår fåglarnas 

språk, ett språk som uttrycker den fullkomliga samvaron. Men, som Benjamin skriver, är det 

bara i det messianska som tillvaron kan fullkomnas på detta sätt. Och frågan är då om denna 

messianska fullkomliga värld är möjlig att nå? Möjligtvis inte, eller iaf inte för oss. Å andra 

sidan är det kanske just i det ögonblick som människan träder ut ur sin fallenhet som hon 

inlöses i det messianska såsom del i en fullkomlig värld. För, som vi inledningsvis visade, är 

det messianska och det marxistiska inte ett motsatspar för Benjamin utan snarare att förstå 

som två olika uttryck en för samma sak: frigörelse eller frälsning. Vad jag visat är alltså på det 

sätt som Benjamins kritik kan förstås som en rörelse mot en sådan värld där allt hänger 

samman i det att objekten just frigörs i sin enskildhet men endast genom dess delaktighet med 

allt annat. Vad som därmed framvisats är också på vilket sätt Benjamins kritik bör förstås 

såsom sammanhängande i den meningen att dessa texter talar och samtalar med varandra. Och 

genom att låta dem göra just detta har vi kunnat höra hur de uttrycker någonting mer än tagna 

i sin blotta enskildhet. 

 Vi kan så förstått se hur tänkandet i termer av inneboende kritik i objektet leder oss till 

att förstå på vilket sätt Benjamin i sitt senare tänkande snarare än att bryta med det tidigare 

låter följa detta tänkande vidare. Vi har sett hur varje tings frigörelse är en del av tillvarons 

frigörelse och transformation i den meningen att de samtliga är nödvändiga för att förstå 

varandra. Bara såsom uttrycket för en helhet genom fragmenten, bara såsom ett närmande av 

objekten genom en osystematisk, men konsekvent, kritik har vi sett hur objekten själva. Och 

med dess frigörelse eller transformation öppnas frigörelsen av helheten, av tillvaron, upp. 

 Vi har därigenom öppnat upp för en annan möjlighet att förstå Benjamins kritik som 

snarare än att låta analysera ett objekt utefter ett redan fastlagt system för tänkandet låter 

framkalla det, i ordets bokstavliga bemärkelse, genom att kritiken kallar fram objekten inför 

sig själva där de kan närma sig varandra men först efter att de närmat sig dem själva. Vad 

Benjamins särskilda kritik har visat sig som neddykande i objekten är just uttryck för en 
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materialism som inbegriper den sinnliga mänskliga verksamheten och inte blott åskådar dem 

från ett teoretiskt perspektiv som Adorno hävdade. Och därmed snarare än att utifrån låta 

bestämma objekten (som teoretiskt system), låta objekten fälla sin dom över det som vill 

bestämma dem utifrån. Frigörelsen och transformationen av tillvaron är därför, som sagt, 

endast möjlig genom att objekten frigörs från något yttre (ideologin) för att inifrån låta 

transformera den fallna världen och tillvaron. Transformationen av den fallna världen är bara 

möjlig ifall fragmenten som utgör världen inifrån räddas just genom ett fixerande av dem. 

Denna fixering som kritik står, som vi har sett, bara relativt utanför dem eftersom kritiken 

redan, som ovan visat, finns i objekten. Dessa fragment kan endast på så sätt i fixeringen vid 

en punkt, på nytt, i den revolutionära chansens, eller det messianska ögonblicket, binda 

samman det sönderslagna, den fallna ofullkomliga världen, till en annan helhet, en fullkomlig 

värld som är en tillvaro i total samvaro. 

 Avslutningsvis vill jag framhålla att detta är en mycket lockande tanke som skulle 

behöva utforskas mer i relation till Benjamins senare texter i allmänhet och Passagen-werk i 

synnerhet. Min avsikt är därför just att låta denna uppsats stå som en första början på ett större 

projekt: att låta veckla ut Benjamins kritik i relation till hela hans oeuvre, ett projekt som 

förstås inte varit möjligt i denna alltför korta uppsats. Vad man skulle finna vid en än mer 

genomgripande undersökning av Benjamin i relation till hans särskilda kritik är förstås svårt 

att säga. Men det är onekligen som så att en sådan undersökning är nödvändig för att 

forskningen skall röra sig mot en riktning som inte låser upp Benjamin i redan fastlagda 

kategorier utan istället öppnar upp hans komplexa men konsekventa tänkande precis såsom 

Benjamin, vilket jag ovan visat, själv gör i sitt närmande av sina undersökningsobjekt: genom 

ett kritiskt neddykande i objektens inre. 
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