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Inledning 
“Her experiences trigger a unique strategy of writing, in which she challenges the semantic 

and logical boundaries of language. She challenges the distinctions between truth and lies. For 

Müller the idea of a native language is just a notion. She does not trust the language. Yet the 

very same language is all that she has to express herself” 

– Professor Sissel Lægreid om Herta Müller.
1
 

Idéer som kommuniceras genom mindre vetenskapliga texter. Från den tanken har ett intresse 

för språkfilosofi specifierats till essäsamlingen Kungen bugar och dödar av Herta Müller. 

Vad gäller förståelse finns det olika former för att, medelst skriven text, föra fram eller 

kommunicera  sina tankar. Inom genusteorin finns Beauvoirs inflytelserika verk Det andra 

könet som forskning utgiven i form av facklitteratur.
2
 Här undersöker jag istället den typ av 

text som skapar förståelse i stil med Woolfs essä, och före detta föredrag, Ett eget rum.
3
  

Till den som vill förstå en text har Virginia Woolf gett rådet att inte ta några råd från andra: 

regler, säger hon, har vi överallt utom just när det gäller att läsa en bok. Då måste vi lyssna till 

den egna intuitionen.
4
 Nu är det så att jag går emot det goda rådet och använder mig av 

Gadamers syn på hermeneutiken för att ge intuitionen litet hjälp på traven, motiverat av att 

han undersökt ett av essäsamlinges teman, i SvD formulerat som ”ordens relation till 

verkligheten”.
5
  

I essäsamlingen framgår grundläggande fakta om berättarrösten, vilken jag här kommer 

redogöra för i syfte att underlätta en grundläggande förståelse om verkets handling. 

Författaren Herta Müller har tyska som modersmål.
6
 Hon föddes 1953 i Rumänien, där 

hennes första kontakt med talad kommunikation var byns tyska dialekt. Byn hon föddes i 

heter Nitskydorf, där arbetade hon ute på fälten till mitten av sina tonår då hon flyttade in till 

staden Timisoara och studerade tyska och rumänska vid universitetet.
7
 Hemmavid bar 

familjen på traumatiserande minnen från andra världskriget, modern deporterades till 

                                                           
1
 http://www.uib.no/en/news/37282/herta-m%C3%BCller-strong-and-demanding-woman 2015-01-02. 

2
 Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe (Sv: Det andra könet), (Paris: Gallimard 1949). 

3
 Virginia Woolf, A room of one’s own (Sv: Ett eget rum), (London: The Hogarth press 1929). 

4
 Virginia Woolf, ”Hur bör man läsa en bok?”, Böcker (Lund: Ellerström 2014), s. 11. 

5
 Martin Lagerholm, ”Språket en strategi för överlevnad”, SvD 21-04-2005. 

6
 Herta Müller, Kungen bugar och dödar, (Stockholm: Wahlström & Widstrand 2009), s. 11. På sida 11 

omnämns modersmålet som ”bytyskan” vilket är en del av presentationen av denna dialekt, det framgår i 
sammanhanget av resterande sidor tillhörande essän ”varje språk har sina egna ögon”.  
7
 Müller, s. 20, 115. Hädanefter ges sidhänvisningar till essäsamlingen inom parantes.  

http://www.uib.no/en/news/37282/herta-m%C3%BCller-strong-and-demanding-woman
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arbetsläger i dåvarande Sovjetunionen för att hållas kvar där under flera års tid. Fadern har ett 

förflutet som SS-soldat. (62, 83, 128) 

Diktaturer har således färgat Müllers liv så väl som hennes skrivande. När hon flyttade in till 

staden och lärde sig rumänska ingick hon tidigt i ett litterärt sällskap vid namn 

”Aktionsgruppe banat”, en mindre grupp människor vilka motsatte sig Ceaușescus totalitära 

regim. Dessa personer får vi möta helt kort i Kungen bugar och dödar, i essän med samma 

namn. (34) År 1982 gav hon ut sitt första verk, en censurerad version av Niederungen, 

dödshoten började tidigt och fortsatte efter att hon emigrerat till Västberlin. (119) Hon har 

sedan flykten bott kvar i Berlin.  

Müllers romaner har ofta självbiografiska drag och behandlar universella ämnen som existens 

och språk, allt i skuggan av förtryck. Hennes produktion tar också andra former såsom 

översättning, föreläsningar, konstverk i form av kollage och poesi.
8
 Skönlitteraturen är det 

som hon mottagit en mängd priser för bl. a. Adam-Müller-Guttenbrunn priset 1981, 

Aristeionpriset 1995, Cicero speaker priset  2001, Franz Werfel Human Rights Award 2009. 

Därtill erhöll Müller Nobelpriset i litteratur 2009, motiverat att hon: ”Med poesins förtätning 

och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap.” 

Essäsamlingen Kungen bugar och dödar består i första hand av föredrag – olika texter från 

början av tvåtusentalet, vilka sammanställdes och gavs ut 2003 i Tyskland. Exemplaret som 

jag använder mig av är en svensk översättning av Karin Löfdahl, vilken 

Wahlström&Widstrand gav ut i samband med Nobelpriset 2009. Översättningar är 

problematiska i vanliga fall, även om en har all anledning att lita på denna som en god sådan. 

Således kan jag klargöra min ambition att undersöka det verk som har blivit till efter 

översättning så som det ter sig i mötet med mina associationer. I linje med hermeneutikens 

syn på förståelse som produktion mer än reproduktion av ett original, hyser jag inga illusioner 

om att kunna redogöra för exakt det författaren menade när hon skrev.
9
 Läsningen är en 

tolkning och en produktion även på originalspråket, då texten kommer till liv först i och med 

läsningen.  

                                                           
8
 Exempel på hennes kollage och/eller poesi finns på sidorna 14, 42, 47, 63, 82, 86, 114. 

9
 Hans-Georg Gadamer, ”Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i hermeneutiken”, Modern 

litteraturteori från rysk formalism till dekonstruktion. Del 1, red. Claes Entznberg & Cecilia Hansson, 
(Studentlitteratur AB: Lund 2011), s. 347. 
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Det månghövdade antalet språkfilosofiska teman som förekommer i texterna är det som 

motiverat mig att undersöka verket. Müller talar i självbiografiska ordalag om barnet som 

upptäcker modersmålets illusion, att ett ting eller en företeelse inte uppstår tillsammans med 

sitt namn eftersom språket hela tiden konstrueras. (5, 23) Även om tystnadens makt i 

traditionella relationer samt den vuxnas kamp för överlevnad i en censurerande diktatur. 

Poänger i ämnet görs med exempel på tyska, rumänska och den tyska dialekt som är Müllers 

modersmål. Fortsättningsvis finns alltså teman om censur, identitet och existens i förhållande 

till kommunikation, i synnerhet språk och skrivande. 

Intresset för just Kungen bugar och dödar, trots att jag inte behärskar originalspråket,  ser till 

Gadamers ord om översättningslitteraturens blotta existens som ett bevis på den s.k. 

”världslitteraturens” gränsöverskridande giltighet. I stället för att betrakta verket som en 

alienerad version av sitt original ser vi till litteraturens historiska beskaffenhet vari texter visar 

på giltighet över gränser av både tid och språk. 
10

 

Müller har sagt att hon aldrig skulle nöja sig med ett referat av en händelse för att förmedla 

den.
11

 Hennes språk är också mycket speciellt (något som fjärmar en översättning än mer från 

möjligheten att överensstämma med ett original), långt ifrån ett referat; som att hon både talar 

om och praktiserar en ideologi rörande kommunikation. Som läsare är det enligt Gadamer 

varken en möjlighet eller en uppgift att rekonstruera verkets eller författarens sammanhang, 

försök kan tvärtom leda till illusioner pga. falsk aktualisering, vilka resulterar i missupfattning 

och större avstånd. I stället ser Gadamer skriften som en ett unikt medium vilket för vidare sitt 

innehåll bäst när en person öppnar sig direkt gentemot texten med sina förkunskaper. 

 Jag ämnar med andra ord inte tala om författarintentioner. Kanske verkar det relevant att ta 

med författaren i diskussion om ett så pass självbiografiskt verk men det skulle inte bara bli 

godtyckligt utan också komplicera saker i onödan. Utöver priserna är den information jag 

redogjort för om Müller, sådant vilket framkommer i verket. Texterna är föremålet för det här 

arbetet, inte författaren. Vi måste redan hålla isär de olika stadierna som vi finner 

berättarrösten i: Barnet i dåtid, den unga vuxna i dåtid och den vuxna i nutid, den senare som 

berättarröst vilken ser tillbaka på händelserna och för resonemanget. Dessa tre har alla samma 

namn som författaren, de flyter in och ur i varandra genom Kungen bugar och dödar.  

                                                           
10

 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval av Arne Melberg (Göteborg: 1997), s. 112. 
11

 Maya Jaggi, Herta Müller: A life in books, The Guardian 30-11-2012. 
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Ett par exempel kan vara värda att nämna när det gäller Müllers språk och detta aktiva 

avståndstagande från referat som berättaform: Hon ger saker och ting nya namn. Det kan vara 

som med metaforen ”kungen”,
12

 vilken är ständigt återkommande i hennes olika verk, men 

också på andra vis då hon t ex lägger ihop två vedertagna ord för att skapa ett nytt, det nya ska 

ersätta namn hon finner otillräckligt och ge en riktigare känsla. ”ödlesko” kallas eleganta 

klackskor som urbana kvinnor går i, det började som ett barns associationer och återkommer i 

ett resonamang om en onödigt grym reklam. (11, 29) När det står att någon går i ödlehuvuden 

i stället för i högklackat kan det få oväntat skilda effekter: i ett sammanhang har det att göra 

med färgskiftningar och det klappranade ljudet, i nästa förstärker tanken på reptil den grymhet 

som omtalas.  

Andra gånger får gamla ord så stor vikt att de blir som nya ord, ”resväska” anses så upproriskt 

pga. sin koppling till flytt och emmigration att det konsekvent censureras bort av regimen. 

”Ölyckan”, ”pechbröd”, ”dahlior” är inte bara avgörande ord för respektive text utan så 

laddade att de i samspel skapar ett språk (här: sätt att tala) vilket en utomstående inte skulle 

förstå, en kan naturligtvis förstå ordens lexikala betydelse men varje omnämning i texten 

bygger på laddningar som kräver att en är införståd med texten från början till slut. Den här 

processen, eller tekniken, går att  följa då det explicit motiveras, löpande i texterna. Att lyckas 

förmedla sin berättelse på det här viset, inte bara på ett begripligt utan på ett hyllat vis, det ger 

varje ord mer tyngd.  

På så vis finns en medvetenhet i själva språket vilket utgör stora delar av verket. När läsaren 

får ta del av ett förhör är det inte detaljer om lokalen eller vilka känslor som rördes upp, det 

återger knappt vad förhörsledaren säger eftersom läsaren redan är långt inne i 

associationsbanorna, där nuet existerar i dåtidens kontext. Som läsare vaggas en in i Müllers 

eget språk av symboler och logik, där färgen på ett hattfoder kan framkalla det lugn som krävs 

för att inte bryta samman. Jag ska inte påstå att jag förstått allt i hennes texter utan undrar 

tvärtom: hur jag kan förstå vissa saker överhuvudtaget. Min analys undersöker frågorna: vad 

vill just det här urvalet av texter säga? Hur kommer det sig att jag kan förstå texter som är så 

laddade med subjektiva symboler? Hur kan det kännas verkligare just för att de inte är referat? 

Arbetet är textanalytiskt. Genom närläsning är ambitionen att systematisera snarare än kritiskt 

granska, för att försöka klargöra eventuella strukturer. Vad gäller teman är det vanligt att tala 

                                                           
12

 En förklaring till ”kungen” finns på sida 47, men figurerar i nästan varje essä.  
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om censur och språket som motståndskraft i samband med Müllers verk.
13

 Detta då de bland 

annat skildrar förtrycket i en diktatur. I det här arbetet ligger fokus på hur något förmedlas i 

en bredare bemärkelse där censuren är en viktig del men likväl en del. Undersökningen 

fokuserar hur förståelse är möjlig, i huvudsak undersöker jag den första texten ”Varje språk 

har sina egna ögon” men även resten av essäerna då det gäller förståelse mellan läsare och den 

textkropp som essäsamlingen utgör.  

Den forskning som finns på tyska om Müllers författarskap är otillgänglig för mig, som inte 

talar tyska. På engelska och svenska finns artiklar om Müllers författarskap som en kamp för 

mänskliga rättigheter. I huvudsak har jag läst en rumänsk universitetslektor vid namn Alina 

Crihana, hon har skrivit specifikt om Kungen bugar och dödar och påpekar den 

”metahistoria” som uppstår när språket och orden själva blir föremål för innehållet. I 

uppsatsen har jag strävat efter att upprätthålla en viss diskussion med hennes text som ”i 

stället för slutsats” först citerar Müllers Alltid samma snö och alltid samma farbror:  

You shall eat everything you played at. This is how you could define writing, 

too. Who knows if things do not go around in a circle: what I write, I must eat, 

and what I do not write – devours me. But as much as I eat, it never ends. And no 

matter how much it devours me, I still remain. For this is how it happens when 

things acquire autonomy and metaphors thievishly gain possession of what does 

not belong to them. Here is why, just as I am writing and when words, in order to 

be as precise as possible, always get to be something else, I notice, nodding my 

head: always the same snow and always the same uncle.
14

 

Vartefter Crihana avslutar med att tala om ord som något vilket väver symboliska broar 

mellan historier och tider för att erbjuda mening och existens. Inte långt från Gadamers syn på 

historicitet som något oundvikligt, och vidare skriften som det en unik konstform att förhålla 

sig genom.
15

 Snön såväl som den totalitära regimen står i berättelserna stum och oberörd, 

kontrasterat av tiden som passerar med subjekten. Mötet med väder och samhällen står 

oundvikliga som var persons förutsättningar, det finns möjlighet till förflyttning, bearbetning 

                                                           
13

 T. ex. Costica Bradatan, Herta Müller’s language of resistance, The Boston Review 18-03-2014. 
14

 Alina Crihana, ”The Exile Memoirs – between the identity discourse and the critique of the totalitarian 
ideologies: Herta Müller’s case”, Procedia – social and behavorial scinces 63 (2012), s. 47. 
15

 Något som genomsyrar hela Sanning och metod, på sida 114 formuleras det som att: ”Den som förmår läsa 
det skriftligt traderade bevittnar och verkställer det förflutna som ren samtid”. 
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och förhållnisngssätt men det går inte att radera. Müllers verk blir, enligt Crihana: botemedlet, 

motgiftet till manupilering av det kollektiva minnet,  glömska och självdestruktion.
16

  

Vidare har det här arbetet sin utgångspunkt i Gadamers hermeneutik. Hans-Georg Gadamer 

förespråkar det redan nämnda: att fokus flyttas från författare och synen på en text som ett fast 

ting bestämt av en enda person, till hur en läsare kan förstå verket i sin historiska kontext. 

Däri är språket och skriften inte mål i sig utan en del av förståelseprocessen och vilkoren för 

densamma, vari texten framträder för oss med den tolkning vi gör med våra förutsättningar. 

Denna förmåga att förstå är något han anser alla människor besitta utifrån sina respektive 

sammanhang, en förmåga som kännetecknas av lyssnadet.  

Kanske är det rentav så att ett verk av skönhet, i bemärkelsen något utav egenvärde som t ex 

skönlitteratur i förhållande till facklitteratur, har en attraktionskraft vilken uppmanar till 

förståelse och ger insikter snarare än att vi som läsare skapar dem på egen hand ur ett ting, 

vilket som helst. I det sammanhanget krävs en syn på språket, inte som metod likt de som 

används i naturvetenskaperna utan som det Vara vilket kan förstås, ett synsätt som kan 

förklaras med följande citat:  

Vårt resonemang har lett oss till tanken på språket som den mitt, där jag och 

värld sluter sig samman; eller snarare: framställer sin ursprungliga samhörighet. 

Vi har också utvecklat, hur språkets reflexiva mitt i kontrast till den dialektiska 

begreppsförmedlingen framställer ett ändligt skeende. I samtliga analysexempel, 

i samtalsspråket liksom i diktningen och i tolkningen, visar sig språkets reflexiva 

strukturer genom att en helhetlig mening kommer till tals – snarare än som 

avbildning av något redan givet. Vi hamnade då i närheten av den antika 

dialektiken, eftersom inte heller denna föreställer sig tänkandet som subjektets 

metodiska aktivitet utan som den aktivitet, som själva saken låter tänkandet 

‟genomgå‟. Själva sakens egenaktivitet är den egentligen reflexiva rörelse, som 

griper den som talar. Vi har spårat dess subjektiva nedslag hos den talande. Vi 

inser nu, att denna vändning utifrån själva sakens aktivitet, som låter meningen 

komma till tals, pekar mot en universell ontologiska struktur, nämligen mot den 

grundläggande beskaffenheten hos allt det, som över huvudtaget låter sig förstås. 

Det vara, som kan förstås, är språk.
17

  

 

Lyssnandet som kan vara ett läsande eller iakttagande blir en elementär beståndsdel av det 

estetiska verket, i detta fall en text. När Gadamer kopplar språket och hermeneutiken till 

                                                           
16

 Crihana, s. 47. 
17

 Gadamer, s. 195. 
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ontologin, läran om Varat, ses existens hos ett verk varken som någon enskild första version 

som en skapare tänkt sig och inte heller som det vilket Kants subjektiva åskådare ser, det 

senare då det skulle isolera ett verk från dess historisika tillhörighet. Upplevelsen står i fokus 

men ses som ett möte med ett pågående verk, en ”oavslutad kontinuitet”. 
18

 

I lyssnandet kan en läsare förstå med hjälp av sina förkunskaper. Det krävs en ”god vilja” att 

förstå men om en går in i förståelseprocessen med en god vilja att förstå kan en föras med av 

texten så att den gör något med oss. Efter en process av flera läsningar kan textens 

förståelsehorisont vara något som läsaren närmar sig med sin förståelsehorisont. I den här 

processen ingår den hermeneutiska spiralen vari varje ny förståelse berikar en annan och på så 

vis som helhet berikas av detaljer. Det redan kända framställs på så vis att en känner igen det 

mer än innan, insikten ligger i igenkänningens väsen, vari det ”kända uppnår sitt sanna Vara 

och visar sig vara vad det är”.
19

 Förståelse är beroende av att vi förstått någotsedan innan, för 

att lära något nytt kan det nya inte vara helt okänt. Vilket leder oss tillbaka till den 

hermeneutiska spiralen: Förståelse föder förståelse och är sprunget ur detsamma, ”förståelse 

är alltid redan tillämpning”.
20

  

Gadamer är speciellt intressant i fallet Herta Müller eftersom han konstaterar det osannolika i 

att ställa frågor utöver dem som vårt samhälle tillåter oss ställa. Liknande Müllers tes om att 

det vi inte har lärt oss ord för inte bara är svårt att kommunicera utan också svårt att formulera 

inför oss själva. (11) Inom den frågan och andra är hermenutiken ett verktyg i läsningen av 

Herta Müller.  

Ett annat exempel är hur Müllers essäsamling inte endast är berättelser ur ett liv eller 

information om en diktatur utan också en diskussion om skrivandet, vilket gör att texterna 

handlar mycket om sig själva. Detta metaperspektiv, konstaterat av Crihana, länkar texterna 

till hermeneutikens idé om att konsten inte behöver dölja sina tekniker. Inte på så vis att 

trollkarlen ska avslöja sina trick utan som en del av det samspel vari fler infallsvinklar  

underlättar för läsaren i dennes förståelse av vad som förmedlas.  

                                                           
18

 Arne Melberg, “inledning och läsanvisning”, Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval, (Göteborg: 
1997), s. 15. 
19

 Gadamer, s. 93.  
20

Hans- Georg Gadamer, ”Hans-Georg Gadamer: Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i 
hermeneutiken”,  hämtat ur Claes Entznberg & Cecilia Hansson, Modern litteraturteori, från rysk formalism till 
dekonstruktion. Del 1 (Studentlitteratur AB: Lund 2011), s. 361. 
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En av poängerna vilket ett originellt språkbruk genererar  är det vilket Sjklovskij 1917 talar 

om som  ”främmandegöring” i ”Konsten som grepp”.
21

 För att en vardag ska förenklas och 

flyta på sker en viss automatisering där människor inte längre uppfattar tingen utan ser dem 

genom sin vana. Sjklovskij driver tesen att konstens uppgift är att främmandegöra tingen för 

människor så att de kan möta dem på nytt, genom att bryta automatiseringen och tala om 

något på ett nytt sätt kan en uppfatta saker mer som de är – just då –  genom direkt perception 

snarare än indirekt genom fördomar om tingen.  

I Kungen bugar och dödar finns ett parti som talar om denna typ av främlingskap. Det står om 

hur Herta inte kunde låta något bero under sin barndom, som om hon inte kan låta tingen och 

orden automatiseras, och ändå ha en önskan att kunna tala om detta, att kunna formulera de 

bångstyriga orden som rörde upp associationer i huvudet. Men utan den önskan ”hade jag inte 

orsakat detta främlingsskap omkring mig”, eftersom önskan var att verkligen se orden och 

finna helt rätt i sin kommunikation.(12) Balansakten mellan fungerande vardag samt 

kommunikation med andra, vilka båda underlättas av automtisering, och samtidigt detta 

sökande efter någon slags sanning, vilket i sin tur kräver att orden och tingen främmandegörs 

och därmed undvika automatisering. 

Gadamer talar om hålrum skapade av obegripligheter i det begripliga. Det är enligt Gadamer 

bl. a. genom att fylla i dessa hålrum som vi skapar en egen förståelse av texten. Sjklovskijs tes 

exemplifieras som att ”vi måste påminna folk om att stenar är steniga”, som att deras 

fördomar hindrar människor från att se nytt alternativt använda den kunskap de redan har, 

genom att skapa okända hålrum i det kända tvingas en att titta närmare och mer aktivt skapa 

sig en förståelse. Sjklovskij vill chocka åhörarna till en direkt insikt, medan Gadamer talar om 

en längre process. Gadamer påtalar att skrift är mer förståelsekrävande och samtidigt mer 

främmande än något annat.
22

 I och med att litteratur existerar i ett gränsland av konst och 

vetenskap har den dessa unika förutsättningar att främmandegöra.  

Utgångspunkten i Gadamers Sanning och metod är resonemanget om hur humanistisk 

forskning inte bör använda sig av naturvetenskapliga metoder. En språklig anlending, relevant 

för den här uppsatsen, gäller ords uppkomst. Alla ting och företeelser blir inte namngivna som 

                                                           
21

 Victor Sjklovskij, ”Konsten som grepp”, först publ. 1917, Modern litteraturteori, från rysk formalism till 
dekonstruktion. Del 1, red. Claes Entznberg & Cecilia Hansson (Studentlitteratur AB: Lund 2011), s. 15. 
22

 Gadamer, s. 113.  
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resultat av logiska resonemang, människor anpassar språket efter situation vilket får resultatet 

att språk uppstår i ”accidentella associationer”.
23

  

”Induktionens och abstraktionens logiska schema gör ingen rättvisa åt denna process, 

eftersom det språkliga medvetandet inte uttryckligen reflekterar över det som förenar 

olikheter; ej heller uppfattas bruk av ord i deras allmänna betydelse som att beteckningar och 

benämningar subsumeras under det allmäna. Släktskap och klassifikatorisk begreppsbildning 

är helt främmande för det språkliga medvetandet.”
24

 Inte för att ställa natur och kultur emot 

varandra, utan för att påpeka språkets egna Vara i dess alltjämt pågående rörelse, ”själva 

språket lever sitt eget liv” oberoende av det vetenskapliga idealet om entydighet.
25

 

Under förutsättning att sanningen i humanvetenskaperna är relativ så reduceras relevansen av 

en objekiv läsning. En människa påverkas av sitt historiska och kulturella sammanhang, 

därmed existerar förståelsen av ett verk i en pågående diskussion med historien där verket 

förmedlar olika förståelser till olika läsare. Vilket gör den subjektiva läsningen relevant för att 

inte säga oundviklig, upplevelser är inte isolerade och kan därför inte analyseras som en 

företeelse utan det unika sammanhang, vilket här gör sig gällande indirekt genom läsaren. Här 

presenterar jag därmed min undersökning som skapad av mitt oundvikligt subjektiva jag.  

Mer än en metod använder jag hermeneutiken som en kunskap eller ett synsätt. Som 

Sundberg kommenterar det: ”För Gadamer gäller det att fastställa under vilka betingelser 

historisk förståelse över huvud taget är möjlig.”
26

 Samstämmighet, när det gäller tolkning och 

upplevelse, kan vara  rådande i sin situation, från tid och person till annan skiftar tolkningar så 

som erfarenheten  av verkligheten skiftar; detta erkännande av relativitet kan göra en analys 

mer realistisk. I Gadamers anda har jag försökt förstå, och förklara hur en kan förstå, i det 

”närmande” som min tolkning är: sannolik, inte slutgiltig.  

  

                                                           
23

 Gadamer, s. 183. 
24

 Gadamer, s. 184.  
25

 Gadamer, s. 189. 
26

 Björn Sundberg, Litteraturvetenskapens labyrint – Teori, metod och praxis (Uppsala: 2008),  s. 23. 
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Språka, skriva, förstå 

”Människans inre sammanfaller inte med språket” 

Müller varvar olika tekniker som skapar förståelse, hon lägger fram en berättelse eller ett 

argument, ofta i form av egna upplevelser, sedan kommer det en mening strax efteråt, där det 

sker en sorts sammanfattning och språket går mer rakt på sak, formulerat som en åsikt. I 

texten ”Varje språk har sina egna ögon” börjar det med barnets försök att förstå språket. 

Precis som barnet Herta nyper sig i armarna för att förstå vad för materia de är gjorda av 

försöker samma barn komma på växters riktiga namn, för att också förstå den mer abstrakta 

världen.  

”Mjölktistel” blev ”barrhals” och för att komma den närmare smakade hon på bladen eftersom 

”de visste hur man skulle leva och inte jag”. (8) Som liten talade hon på den tyska 

minoritetens dialekt och kunde inte rumänskan som stadsborna talade. Inifrån tågen som 

susade förbi kunde passagerarna ha sett flickan och haft möjlighet att beskriva henne där hon 

stod ensam ute på majsfältet. I den tyska dialekten finns inte ordet ”ensam”. Bara ett mindre 

laddat ord, vilket på svenska översatts till ”allena”. (9) 

Läsaren får fler exempel vari det kommer fram att vissa saker finns det inte ord för, på varken 

rumänska eller något annat språk. Där ökar tempot i texten och den drabbar mer rakt upp och 

ned. Som känsla finns tesen redan där när den explicit formuleras i meningen: ”Människans 

inre sammanfaller inte med språket”. (11-12) Tesen avslutar inte texten där. Det är en 

inledande passage för att tala om de olika språken (här: de officiella språken – i första hand 

tyska och rumänska – men vidare menas med ”språk” också varje individs sätt att tala), hur 

varje språk bär värderingar, kategorisering och flertydighet i sina ord, och därmed  sätt att se 

världen, med ”sina egna ögon”. (33)  

På rumänska heter exempelvis ”svala” ”sitta-på-rad-fågel” (rîndunica), vilket förklaras som 

ett förvånansvärt vackert ord för den som förstår språket, mycket mer målande än tyskan. (22)   

Ett annat exempel hör till grammatiken: ett och samma ord byter genus mellan manligt, 

kvinligt och neutralt, beroende på vilket språk som talas könar vi tingen, franskan säger 

exempelvis ”han” när svenskan säger ”den” om en dator, Müllers exempel är liljan ”På tyskan 

har man med en liljedam att göra, på rumänskan en herre”. (21) Skillnaden kan sedan finnas 

ytterligare i språkets utövare, beroende på om denne är medveten om dessa värderingar, 

kategoriseringar och flertydighet, eller omedvetet verkar genom dem ändå, automatiserat. 
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Medvetenheten kan så långt göra mycket av skillnaden som vi erfar i essäsamlingen. 

Berättarrösten är till stora delar en utstött person, byborna spottar henne i ansiktet när hon gett 

ut sin första roman, denna Müller som inte låter saker bero utan vrider och vänder på varje 

stavelse i jakten på något - själva målet har inte formulerats tydligt. Hungern efter ord som 

Crihana jämställer med hunger efter liv. Fördelen framgår också, hon har en viss integritet 

och kontroll när säkerhetspolisen trakesserar. Hon är inte bara den som vägrar rätta in sig i 

ledet utan också den som överlever, till den grad överlevnad kan anses möjlig. Att läsa 

Kungen bugar och dödar är att kliva in i huvudet på en berättarröst som konstant 

främmandegör språket och tingen omkring sig. Med det avståndet från kutym kommer en 

närmare världen och Varat.  

För att återkomma till ordens relation till verkligheten i nästa del ska vi här tala om strukturen 

som skapar förståelse, de två teknikerna varvas i texten. Meningen ”Människans inre 

sammanfaller inte med språket” är på egen hand svårare att ta till sig. Plockar en isär orden 

för att definiera delarna och på så sätt förstå vad helhetens betydelse är måste vi definiera vad 

som här menas med människans inre. I sitt sammanhang är det desto enklare för läsaren som 

ju har mött ett barn stående smutsig i majsfältet och se tåg rusa förbi och lämna henne ”i 

sticket”, med ”det inre” (vilket hon upplever att språket förnekar genom att inte ens 

tillhandahålla ordet ”ensam”). När den explicita tesen står har den implicit redan 

argumenterats för, rationell rättframhet i samverkan med pathosladdad prosa.  

I texten ”Om vi tiger är vi otrevliga – om vi talar är vi löjliga” tar vi del av en 

näradödenupplevelse, när barnet Herta för första gången ser havet och är nära att drunkna. 

Den här gången utnyttjar barnet språkets illusioner istället för att ifrågasätta dem. I de gröna 

vattenmassorna ser hon fälten hemifrån. Både havet och fälten skrämmer henne men hon 

förnekar sin rädsla genom att bara berätta om olyckan som att den slutade väl, hon säger inget 

om den ihållande skräcken och övertygelsen att havet hungrade efter att sluka henne. Liksom 

hon inte säger något om sin vardagliga rädsla ute på fälten: ”När jag tiger somnar skräcken 

inom mig, så kändes det. När jag talar vaknar den igen.” (85) Denna mening får vi framåt 

slutet av berättelsen, som en explicit förklaring till vilken roll berättelsen spelar i resten av 

texten.  

Vid en första anblick kan det se ut som motsatsen till föregående diskussion, där människans 

”inre” existerar oavsett språket. Då, i den första berättelsen söker barnet efter ord för en 
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företeelse. Här heter det plötsligt att om det inte finns uttalat så finns det inte. I stället för att 

från en företeelse söka sig mot språket kommer barnet Herta i den här berättelsen från språket 

och söker stänga ute företeelsen. För att förneka vad som hänt och operera bort orsaken till 

rädslan, ur verkligheten, så formulerar hon en annan verklighet av ord.  

Därför lägger vi här extra vikt vid formuleringarna, att ”Människans inre sammanfaller inte 

med språket” talar om för läsaren hur det ligger till, som ett faktum. ”När jag tiger somnar 

skräcken inom mig, så kändes det” är formulerad mer som ett personligt erkännande, inte som 

en universell premiss, eftersom att det bara är denna mening nummer två som handlar om 

”jag”, ”mig” och ”kändes”. Barnet Herta är medvetet om att havet inte egentligen är fält, fast 

hon går rakt ut i det, och hon är medveten om att språket inte skapar verkligheten, ändå låter 

hon sig luras och tiger om sin rädsla. Märk väl att skräcken somnar, hon kunde inte tiga ihjäl 

den. Språket blir behandlat som en möjlighet att manipulera upplevelsen och förhålla sig till 

verkligheten, det kan ändra hennes syn på Varat men inte Varat självt.  

I Kungen bugar och dödar är en del av förståelsen skapad genom dessa, inuti de större 

texterna invävda, berättelser som både är just berättelser, vilka frammanar en slags förståelse 

ur empati, som i skönlitteratur eller poesi, kompletterade av de tydliga förklaringarna i form 

av berättarjagets ståndpunkt. Denna ståndpunkt förflyttar läsaren tillbaka från berättelsens 

dåtid till berättarröstens nutid, och ger en mer rationell distans till det inträffade. Trots att 

berättelsen är subjektivt uppbyggd till denna slutsats så framstår den sammanfattande 

meningen som en rationell förklaring. Ofta i presens till skillnad från anekdotens dåtid. Dessa 

två berättartekniker för i samspel fram budskapet och kontrasterar mot det komplexa 

språkbruket med att göra förståelse relativt enkel.  

Strukturer står att finna inom essäerna såväl som dem emellan, i samlingen som helhet. Denna 

strukturella helhet binder samman innehållet så att teman, även innehållsliga teman, står att 

läsas mer genomgående. Den tidiga tesen om att ord inte är en naturkraft som finns skapade i 

samma stund som tillhörande företeelse (”människans inre sammanfaller inte med språket”) 

kan fungera som nyckel till verket som helhet. Innehållsförteckning finns men den står tryckt 

sist i boken. Att läsa verket från början till slut i den kronologiska ordning som essäerna står i, 

är inbjudande. Trots essäformen är det fullt möjligt att läsa verket som en roman. Denna tidiga 

premiss kan därmed, mer än annars, verka som nyckel; inte bara i den första essän, ”Varje 
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språk har sina egna ögon”, i dess berättelser och slutsatser, utan för essäsamlingen i dess 

helhet.  

Med den premissen som tes och nyckel går det t. ex. att förstå essän: ”Om vi tiger, är vi 

otrevliga – om vi talar, är vi löjliga”, till att börja med partiet om hur skräcken inte kan tigas 

ihjäl men samtidigt ger Herta Müller den illusionen, vi förstår att det inte är hennes intelligens 

utan hennes rädsla som talar om att frånvaron av ord även är frånvaro av det de tiger om. I 

samma essä står att läsa om morfaderns kvittensblock. Han har som alla med större ägor fått 

dessa beslagtagna av staten men fortsatte hela sitt liv att föra in utgifter och inkomster i 

samma kvitensblock. T ex. tändstickornas ”1 ask” som fick stå skrivet under antalet 

ton/vagnar. (80) 

Denna handling som förlorat sitt ursprungliga syfte, nu till synes onödig, kommenteras: ”Först 

när jag kommit till staden och vant mig vid att läsa upp dikter förstod jag, att min morfars 

kvittensblock inte var hans böner utan hans dikter. Eventuellt hans dahlior.” (s. 81) Avsnittet 

handlar om trauma, det avgrundsdjup som står utan ett självklart ting att överbrygga med. 

Unga Herta bearbetar vilkoren för sin existens med dikter medan morfadern bearbetar sin med 

att fortsätta samma anda av prydlig ordningsamhet. Språket är inte  en ren kopia av 

människans inre, det är hennes förhållningssätt till världen. Det obestämda i språket och 

existensen har, som Gadamer påpekar, en fördel i friheten, i stället för det statiskt 

förutbestämda finns friheten att ständigt skapa nya begrepp, nya förhållningssätt.  

Liksom det inte finns ord för allt finns det inte heller åtgärder för allt. Dikterna i det här 

sammanhanget visar orden som ett alternativ för vad en människa kan söka sig till, en persons 

inre sammanfaller inte med språket mer än vad en person har andra självklara uttryck, 

speciellt då i utsatta situationer. I en censurerad tillvaro kan ordlekar bli en räddning, 

ordlekarna kan i sin tur ersättas av kvittensblock eller dahlior. Vad det blir beror inte på vad 

som fungerar, då något självklart sådant lyser med sin frånvaro, vad det blir beror på plats och 

person – det historiska sammanhanget.   

Ovanstående läsning har större anledning att ses som sannolik tack vare sammanhanget med 

den första essäns slutsatser. Den kontext som skapas av att essäerna står tillsammans ger 

läsaren all anledning att se dem i ljuset av varandra och i den ordning som de bundits 

samman. I innehållsförteckningen framgår det vilka essäer som är tryckta sen tidigare: Sex av 
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nio stycken är nedtecknade föredrag. Resterande tre är publicerade för första gången i Kungen 

bugar och dödar. Vad dessa tre tillför kan vi se i deras respektive handling.  

”Den röda blomman och käppen” är den kortaste texten och den enda essän som talar om en 

händelse från början till slut. Den handlar om barnen. I Ceaușescu diktatur har berättarrösten 

Herta Müller svårt att behålla ett jobb, från dagiset var det hon själv som valde att sluta efter 

två veckor. Under de dagarna har hon utifrån sitt eget intresse av kultur, språk och estetik 

försökt introducera sånger, lekar och tankar som har att göra med något annat än”den älskade 

ledaren”. (137) Herta når inte fram till någon av de små personerna eftersom att de beter sig 

som en och samma massa, hon upplever hur barnens ”känslor började reagera först när de 

stod i givakt och skrek [nationalsången]”. (138)  

Handlingen i ”Den främmande blicken” har större likhet med föredragen. Den behandlar 

många olika händelser och relaterar livets olika stadier till ämnet, ämnet är dock tydligare än i 

de andra essäerna där det redan har spelat en biroll. Här får läsaren en genomgång av hur det 

är att leva under ständigt hot, inte som en del av historien utan som huvudsaklig handling. 

Den s.k. främmande blicken är något som Herta Müller upplever att hon ser hos andra och 

känner i sig själv, som resultat av skadliga erfarenheter. Hennes egen främmande blick 

kommer av förtrycket i Timisoara. Nödtvånget att hela tiden akta sig och försiktigt begrunda 

vad säkerhetspolisen har sagt, när de lämnat spår på intrång i lägenheten, på vilka platser de 

kan skada henne och vilka personer hon kan lita på.  

Hon beskriver hur tingen förändras framför henne, de omvandlas till symboler hon måste 

tolka rätt för att överleva.  Exempelvis funderar hon länge på om hon vågar köpa en cykel. 

Säkerhetspolisen sade, i förbigående under ett förhör, att: ”sedan finns det också 

trafikolyckor”. När hon trots allt vågar sig upp på en cykel blir hon påkörd av en lastbil. Hon 

klarar sig med några skråmor men vid nästa förhör säger säkerhetspolisen på samma vis att 

”ja, det finns verkligen trafikolyckor”. Hon ger omgående bort sin cykel. Förföljelse, som 

pågår även när hon är för sig själv, tvingar henne se tingen som mer än autonoma, huruvida de 

är med polisens beräkningar eller inte . ”Det gäller att tänka klart, så att tingen riktigt 

förändras”. (120)  

I förbindelse med ”Varje språk har sina egna ögon” får läsaren ytterligare fler bottnar av 

orden. Resonemanget om att se, kantas av olika definitioner av orden ”se”, ”titta” och ”iaktta” 

som för berättarrösten konnoterar olika sätt att se. Vissa personer tittar bara, andra tvingas 
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utveckla en iakttagelse av sig själv, om så bara för att överleva. Ens personliga sätt att tala, 

tänka och se på världen kokas ned till nödtvånget. Ett tema som finns i hela essäsamlingen 

men här fokuseras i denna ”främmande blick”, vilken också hennes mor hade. I moderns fall 

kom den från arbetslägret i Sovjet, där potatisen var maten, den eftertraktade maten som 

räddade henne från att svälta ihjäl, men också den enda maten. Det stod inte i hennes makt att 

se på potatisen med någon annan blick än den, främmande för dem som aldrig svalt i 

arbetslägret. Modern kunde inte välja bort att se lägret när hon såg potatis. (129) 

De tre essäer som publicerats först i Kungen bugar och dödar är härmed på sin tredje, sist i 

essäsamlingen står ”När det ligger något i luften, är det för det mesta inget bra”, den handlar 

om fara, den fara som går att relatera till människor. Vi återgår här till byn och barnet 

varigenom vi får perspektiv på livshistorian och rädslor som vuxit bort med tiden, genom 

förhör av Rumäniens säkerhetspolis landar berättelsen i berättarröstens nutida Tyskland och 

binder ihop essäsamlingen.  Essän avslutar verket med: ”Juicen från Timisoara lär smaka bra, 

har jag hört. Jag kommer aldrig att dricka den. Då skulle jag dricka med en rädsla som jag inte 

längre har.” (178) En lugnande försäkran om att det som har skett har skett men så har också 

en utveckling. 

I linje med vad som tidigare konstaterats, är struktur och sammanhållning tydligt närvarande. 

De essäer som är nya i och med utgivningen av Kungen bugar och dödar kompletterar 

föreläsningarna på så vis att samlingen med fördel läses och förstås i sin helhet, i synnerhet 

den avslutande texten vilken knyter ihop helheten. Detta utan att motsäga texterna som 

fungerande helheter var och en för sig.  
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”detta blommande panoptikon” 

Rubriken syftar på ett av de tillstånd, vilket diskuteras utifrån att det inte kan förmedlas med 

ord. Müller skriver att under en tid av sin barndom såg hon med äckel på hur människor 

berabetar den jord som en dag ska äta upp dem, i stället för en harmoniska livscykel såg 

barnet Herta med avsmak på människorna som tog hand om de växter vilka skulle komma att 

livnära sig på deras kroppar i ett ”blommande panoptikon”. (10) I den här delen av uppsatsen 

får liknande innehåll träda fram då jag undersöker texterna utifrån innehållslig betydelse till 

skillnad från föregående avsnitt om stukturen.  

I essän ”Varje språk har sina egna ögon” står ”Det är inte sant att det finns ord för allting”. 

Meningen är det explicita, nyckeln till vad en kan läsa in mellan raderna i föregående stycke. 

Som sagts tidigare om strukturen så kan en förstå innebörden av den här meningen bättre 

eftersom känslan (av att det inte finns ord för allt) redan är frammanad och argumenterad för. 

Just tesen om att det inte finns ord för allt blir paradoxal. De stycken som föregår, med detta 

som sin implicita tes, förmedlar tillstånd – ”detta blommande panoptikon” – vilket tjänar som 

exempel för en känsla eller ett tillstånd det inte finns ord för.  

Som tidigare nämnts om strukturen står sig tesen trolig tack vare det föregående 

resonemanget, en läsare kan förstå att det ”inte finns ord för allt”, speciellt om hen har 

uppfattat föregående rader som ett resonemang vilket leder fram till slutsatsen att det inte 

finns ord för allt. Känslan av att det inte finns ord för allt byggs upp i texten. En del av detta 

förklarande resonemang tjänar som exempel på vad vi inte har ord för, ändå har det just 

förmedlats av texten. Ord har beskrivit något som det inte finns ord för. Formulerat i denna 

struktur som förenklar förståelseprocessen i fråga om att läsaren ska kunnna godta slutsatsen. 

Slutsatsen är alltså mer godtagbar pga. något som motbevisar den.  

Något liknande verkar mindre rimligt. Faktum är att det finns vissa skillnader på andra 

textpartier och de som hör ihop med tesen – att det inte finns ord för allt. Detaljerna finns i de 

andra delarna, här figurerar det ansiktslösa med konturer som tomrummet en penna ritar 

genom att teckna det som finns omkring. Vi presenteras för plats och historia, personen och 

händelserna, detta blommande panoptikon, tillräckligt för att främmandegöra en lucka vilken 

vi själva får fylla i och på egen hand kan förstå att däri finns budskapets kärna. Orden finns 

alltså inte ännu, för just denna kärna, åtminstone inte i den här personens språk. Orden 

beskriver en process för dess tillblivande och talar bara indirekt om den genom de ting och 

företeelser som det finns ord för. Något av det första som tas upp i den här uppsatsen är 
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scenen med den ensamma flickan Herta som ser tåget passera in till staden. Ordet ensam står i 

kontrast till allena. Vilket inte får missförstås som ett till hundra procent perfekt ord, inte 

heller ordet ”ensam” beskriver ensamheten fullt ut, då det bara är ett enda ord och ensamheten 

är en komplex situation. 

Där står om landsbygdens barn som längtar från landet in till staden, ett tema som måhända 

inte är nytt men här talas det om i en näst intill grotesk beskrivning av dödsångest och ett 

äckel inför det fysiska, naturen samt livets gång. Scenen utspelar sig i barndomen, på 

majsfältet. I en eskalerande känsla av motsträvighet, som om själva jaget skapar friktion och 

skaver mot tillvaron, såväl den abstrakta existensen som det fysiska landskapet. 

Resonemanget har sin grund i anekdoter med tydligt bildspråk. Barnets tonårsaktiga 

identitetsångest fokuseras sedan på kommunikationen – eller bristen därav – och hur det var 

att växa upp utanför händelsernas centrum, utan någon självskriven bundsförvant.  

Med ”eskalerande” syftar jag på att resonemanget blir allt mer abstrakt. Känslan utvecklas 

och vävs in i en mer allmängiltig ängslighet som förklaras utan konkreta bilder om majsfält 

eller finrum:   

Det var ett stort misslyckande, att det jag gjorde aldrig övertygade mig själv och 

att ingen trodde mig om att ha kommit på de idéer som fanns i mitt huvud. Jag 

gjorde ögonblicket så stort att det inte gick att fylla med något som stod i 

mänsklig makt. Jag utmanade det förgängliga när helst det dök upp och var inte i 

stånd att hitta en uthärdlig måttfullhet, kunde inte hantera det vardagliga. 

Det är blottställande att glida ur sin egen hud ut i tomheten. Jag ville komma 

omvärlden så nära och förtärdes av den, lät mig hackas sönder, så att jag till slut 

inte kunde lappa ihop mig mer. Incestuöst som det tycks mig idag. Jag längtade 

efter ‟normalt umgänge‟ och lade själv hinder i vägen för detta, eftersom jag 

aldrig lät någonting bero. (11) 

Citatet ovan handlar om vad som sker när barnet sett igenom modersmålets illusion och 

lämnat uppfattningen som uttrycks på första sidan. Då tyckte barnet Herta att orden verkade 

ligga ”bland alla människor omkring mig direkt på de saker de beskrev”. På denna första sida 

omtalas ett ”intet” vilket ännu inte är synliggjort i luckor mellan orden och tingen. (5) Åren 

efteråt har hon på ett diffust vis insett att språket är en konstruktion. Där är trots allt luckorna 

som får henne att ”glida ur sin egen hud ut i tomheten”, en tomhet som syftar på 

människornas men framförallt på ordens otillräcklighet. (11) 
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Utan att ha ord för det, inte ens inför sig själv, var barnet inne på den förståelse som Gadamer 

talar om som dels något att medvetet arbeta för men också något som drabbar en. Väl i 

processen gör förståelsen något med den person som börjat närma sig det andra. Det räcker 

inte att tala om Müllers språk som en motståndskraft mot diktaturen eller censuren, hon ger 

uttryck från en i grunden ifrågasättande filosofi som handlar om att försöka förstå och försöka 

uttrycka något över huvudtaget. Vilket i det här verket är intimit hoplänkat med språk och 

skrivande, detta får sedan sin plats i det samhälle som Müller levt i.  

Diktaturen påverkar med sitt varande som samhällskontruktion, bestämmer vilkor men blir 

också objekt för skrivandet. Crihana skriver: ”In Herta Müller‟s essays, writing is, declaredly, 

a way of defeating silence and, altogether, the place for an assumed exile, the space where 

„the animal of the heart‟ comes to life – „the hunger for life‟ identified with „the hunger for 

words‟ – that „unreality‟ governed by an „enchanted logic‟, the only one capable of recovering 

the lived, inexpressible experience, to which the dictatorship theme subscribes.”
27

 

Livet som föremål för diktaturen blir ett av de ämnen skrivandet bearbetar. Att förstå och att 

kommunicera opererar inordnat under samhällskonstruktionen, ens historiska tillhörighet, så 

som en person kan förhålla sig till omgivningen. Essän ”Hos oss i Tyskland” står näst sist i 

samlingen, i denna har Herta Müller vart bosatt i Berlin en tid och skriver om tyskarnas 

bemötande av henne. Tyska är hennes modersmål och hon har studerat språket på universitet 

såväl som gett ut prisbelönade böcker på språket, men i kassan rättar de hennes dialekt som 

invandrare tydligen blir rättade: Ett ”e” ska vara mer uttraget eller så ska tyngdpunkten ligga 

på en annan stavelse, inte som hon säger det. (159) 

Som immigrant har hon inte auktoriteten att rätta tyskarna. Samtidigt som de kan använda 

ordet ”terror” för att beskriva ett barns nattliga klagolåt, och därmed visa på sin obekantskap 

med ordet. De kan rätta hennes uttal på impuls, oöverlagt, med sin auktoritet av identiteten 

vilken räknas som ”mer” tysk. Medan hon – med sin avsevärd kunskap om språk – framstår 

som barnslig i sina betraktelser av att terror definitivt inte är ett ord någon borde vilja placera i 

samma mening som sitt barns namn. Herta Müllers bekantskap med ord och ontologi 

nedvärderas av den enda anledningen att hon inte anses tillräckligt tysk. Kopplingarna dras, 

med människosynen som implicit ledord, till de tyska politiker vilka vill importera folk som 
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om de vore varor, för att stilla behovet av arbetskraft, och sedan skicka ”hem” dem igen. 

(161) 

Texten behandlar med andra ord Tyskland på samma vis som den tidigare behandlat 

Rumänien. Tyskland är i texten svår att tolka som någon slags räddning eller utopi på det vis 

en demokrati skulle kunna framstå i jämförelse med hennes tidigare erfarenheter av en 

samhällskonstruktion. I essän glider läsaren återigen ur sin egen hud för att komma 

verkligheten nära och genom text söka kommunicera vad den gör, i processen att koppla 

samman företeelser för att förstå. Samma attityd som får kassören att kritisera Herta Müllers 

uttal, samma attityd får kritikerna att efterfråga mer Tyskland i hennes böcker. Hon får veta 

att hon inte kan prata tyska, samtidigt som hon förväntas uttala sig om det tyska, på språket 

tyska. De här ämnena träder i dagen under samma vilkor som diktaturen och på samma vis 

som barnet i majsfältet.  

Därmed vore det begränsande att tala om Müllers verk som text om en diktatur. Crihana 

skriver: ”Herta Müller writes her prose with an obsession for the tropes of “dispossession” 

and “(self)destruction”, following a double objective: healing from the traumatic past 

(recomposed in the autobiographic narration) and having as corollary, the recovery of the lost 

identity, and counteracting the effects of some mnemophobic ideology, which becomes the 

privileged subject of the essayistic reflection.”
28

 Traumat finns således där men det handlar 

inte endast om förtrycket från en diktatur utan om en hel existentiell situation, finns det en 

identititet som går förlorad så möter läsaren inte ens i barnet ett tillfälle då identiteten var 

självklar eller intakt. Fanns den någonsin där? 

Som Crihana påpekar finns det i texterna en besatthet av avsaknad och bearbetning, även på 

en metanivå, frågan är om inte det är så nära kärnan, att det i sig är en identitet som kämpar 

för att få finnas till, det ständigt analyserande som inte låter något bero. På de olika platser i 

de olika tiderna är den gemensamma nämnaren inte att det finns något förlorat utan att något 

behöver skapas. Naturligtvis kväver den totalitära regimen det befintliga men när det inte går 

att tala om en färdigställd identitet som raseras blir det mindre korrekt att tala om en 

bakåtsträvan där något skall återställas. Minnen vävs in som delar av en ständig process där 

det inte talas om att ta tillbaka utan hur något blev och fortsätter bli, regimen bryter in i den 

processen och kväver en rörelse framåt. Sökandet efter uttryckssätt finns såväl innan som 
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under och efter perioden i hennes liv, som styrdes av Ceaușescus, den strävan mot utveckling 

är ständigt aktiv. 

Diktaturen kan ses som ett tema under mer omfattande frågor, liksom den självbiografiska 

tematiken står inordnat under det allmängiltiga. Bauer skriver: “Müller‟s Prose to be a mirror 

of reflection rather than self-reflection.”
29

 En spegel av reflektioner – en talande metafor för 

de olika lager, där pappret blir nästa, på vilket reflekterandet över reflektioner ska tydas via 

bokstäverna. Det går att läsa om ett berättarjag vid namn Herta Müller. Det är dock inte en 

berättelse om henne i lika hög grad som hon figurerar exempel i försök att kommunicera via 

det skrivna ordet. Läsaren har möjlighet att förstå en idé (eller flera) om verklighetens 

beskaffenhet, i högre grad än vad hen har möjlighet att förstå denna andra människa som 

portträtteras. 

Däremot möter vi ett subjekt i boken. Orden, står det i den första av texterna, är utformade för 

att talas ”ja för min del kanske också för att skrivas” (16) . Här finns ett språkligt smmanhang 

som målat upp bilder av saker som aprikosträd och hattfoder, de har förekommit tidigare i 

texten och står nu där som exempel på två ting, vilka ”inte kan ta ansvar för det som händer i 

huvudet”, ”kaoset i huvudet”. Tingen rår inte för att någon uttalar de ord som de tilldelats att 

bära som namn.  Objekten för språket kan inte stå till svars för det någon säger om dem. Det 

är för henne som hattarnas sidenfoder är betryggande med sin vita färg, det går att utläsa hur 

detta subjektiva glöms bort i ordens maktspel. Censuren går till attack mendan dikterna 

försvarar.  

Här handlar det inte om romanen som uppviglar till revolution. Dikten, språket, orden som 

försvarar, de handlar i det här fallet om individens egen värld, den inre om en så vill. Under 

förhören avskärmas den fria världen utanför rummet och uppträdandet inuti rummet är direkt 

avgörande för överlevnad. Hur kan en människa bevara sitt s. k. förstånd och sin kontakt med 

någon verklighet under sådana omständigheter, om inte medelst sitt eget sinne. Inget hon 

säger kan leda ut ur den fysiska fångenskapen, efter hennes vilja, så hon säger bara det 

nödvändigaste. Förhörsledarna är de som talar.  Om vilkas ord det står: ”klart, att de båda 

männen när de talade om min död, inte skulle kunna hålla döden borta från sig själva”. (16) 

Orden bygger inte den fysiska verkligheten och de ändrar inte egentliga händelser men de har 

fortfarande makt och existens.  
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Pratet om en annans död påminner om samtliga människors dödlighet. Talar de om död berör 

det inte bara förhörsobjektet utan även deras egna insjunkna kinder, det vill säga: om en har 

viss bekantskap med ord och tankar så kan en leva även i dessa. Inte uteslutande i det kala 

förhörsrummet. Förhörsledarna behandlar henne, med sitt språk, som aprikosträden och 

hattarna vilka inte är i stånd att ta del av orden. De missar således att hon är ett subjekt med 

eget språk och en makt över betydelsen av det som sägs, hennes medvetande har 

tolkningsföreträde i den egna verklighetsuppfattningen. Utan att påstå något liknande vara 

enkelt kan en läsare uppfatta denna typ av motstånd som fullt befintligt.  

Kommunikationen under förhören har en betydelse som gäller i första hand, det som 

förhörsledarna menar att orden ska återge – hot, hån, frågor. Allt de säger finns som en 

självklarhet i den kontext vari information förväntas byta ägare. Språkets betydelse i den 

kontexten kan bli underordnad för ett förhörsobjekt som bara vill överleva, alternativt behålla 

sin integritet. Med syfte att överleva snarare än gå med på detta utbyte av information visas 

det på en skräckslagen kreativitet. Personen som blir utsatt för förhöret väljer sin egen 

verklighet då hon lyssnar mer på sina associationer än vad han som talar menar. Orden har 

den allmänna betydelsen och den situationsanpassade betydelsen i ett samtal mellan 

människor.
30

  

I ”Varje språk har sina egna ögon” ställs vi inför situationen där orden får ännu ett lager av 

betydelse, när mottagaren inte är villig mottagare utav orden och istället tar dem in till sin 

tankevärld samtidigt som hon gör vad hon kan för att ställa personen som talar utanför denna 

sin egen tanke vari orden omformas med fler betydelser. Språkets allmäna betydelser, de 

informationsbärare som uttalaren menar att orden ska vara, sker per automatik mellan dem 

som talar samma språk flytande och samspråkar medelst detta. Gadamer uttrycker det med 

referenser till Aristoteles: ”språkets naturliga begreppsbildning alltid redan är i verksamhet”.
31

 

Medvetenheten som Müller ger uttryck för har innehåller en medvetenhet om att dess 

associationer inte räknas som legitima i kommunikationen. Dessa tankar är skapade genom 

språk, men de är inte menade för kommunikation. Medvetenheten om orden, som tar sig i 

uttryck i dessa individens associationer, bryter automatiseringen – den omedvetna allmänna 

betydelsen. I texten är ord Sjklovskijs typ av konst. Universumet som texten utgör behandlar 

individens tolkningar av språket som en kraft vilken blir helt avgörande för individens känslor 
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och handlingar, varje ord presenterars som konst. Alina Crihana skriver: ”[Kungen bugar och 

dödar] is constructed starting from this permanent interrogation of the self and the world 

which destined it for ‟displacement‟, generating beyond the identity narration, a critical 

‟meta-history‟”.
32

 

En konstant medvetenhet är tydlig i såväl berättelsen som i berättarrösten. Läsaren är sällan 

med om den där allmänna betydelsen, konsten bryter fram i språket och implicerar fler  

betydelser i vilka en som läsare kan låta sig guidas till berättarröstens språkvärld. Hur viktigt 

språket är för en person förtydligas när vi ser det försvinna. Avsaknaden av ett personligt sätt 

att tala, är avsaknad av person. I 70-talets Rumänien berättas det i ”Den röda blomman och 

käppen”, att diktatorn Ceaușescus röst var lika bekant för invånarna som ”vindens sus och 

regnets smattrande”. (134) Personkulten byggdes upp av timslånga tal och det ständiga 

porträttet som hängde över hela landet.  

Diktaturen och diktatorn var ett. Resultatet blev att diktatorns sätt var rätt sätt, vuxna som 

barn talade och förde sig, kvävda på egna uttryck. När nu denne diktator har ett tydligt och 

entonigt sätt att hacka upp stavlserna för att dölja sitt talfel, utvecklades inte språket på ett 

naturligt sätt, i stället eftersträvades en homogenitet där befolkningen började bruka talfel och 

upphackade stavelser som det ultimata sättet att tala. Den officiella censuren raderade ord och 

åsikter, innehållet, formen censurerades inofficiellt, i och med personkulten.  

Herta Müller erfor barnens besatthet under den korta tid hon arbetade på förskola. Tre år 

gamla barn påstod sig föredra att stå i kör och unisont skrika nationalsången, hellre än lek och 

spel. Rent individuellt gick det fortfarande att få treåringarna intresserade av andra sånger om 

blommor eller snöflingor medan femåringarna vägrade, som om det var försent att vara något 

mer än små kopior av diktatorn. I diktaturen var normerna så mycket mer hotande än utanför. 

Att bryta dem kunde kosta en person hens jobb, familj eller liv. Herta Müller vart t ex. 

avskedad pga. ”individualism”, vid en annan anställning. (s. 136) Tidigare har berättarrösten 

tagit ställning med orden ”Det som modersmålet är för en, förblir orubbligt”. (22) När vi 

sedan möter de som efter hennes egen uppväxt är barn i Rumänien, blir dessa förtryckta av sitt 

modersmål – rättare, modersmålet är förtryckt, och barnen genom språket.  
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Essän ”Ön ligger utanför – gränsen ligger innanför” avslutas med: ”ingen har ens i en liten 

detalj gjort ofriheten begriplig för dem”, meningen är intressant både innanför och utanför 

diktaturen. Utanför används ord, i Herta Müllers ögon (som offer för diktaturen), vårdslöst 

eftersom att de inte har upplevt ofrihet, men innanför har de bara upplevelsen, pga av det som 

vi omtalat i tidigare stycke, censur och personkult, har befolkningen inom diktaturen bara 

upplevelsen av ofrihet, ingen har gjort den begriplig för dem. I diktaturen är språket, liksom 

samhälle och liv, mycket långt ifrån något som går att anse som deras eget.  

Det som så långt ter sig som essäsamlingens största gemensamma nämnare är fascinationen 

för språket och jakten på sanning. Inte den naturvetenskapligt objektiva och slutgiltiga 

sanningen, utan den sanning som får en människa att vägra ta det jobb, som hon så väl 

behövde, för att en av arbetsuppgifterna är att neka barn deras personliga uttryck. Müller 

skriver i essän ”Kungen bugar och dödar” ett citat av Alexandru Vona ”Om man vill veta 

sanningen måste man hitta de ord som har smugit sig in bland de andra orden som inte angår 

oss”. (40) Han sällar sig i den meningen till Gadamers ord om språket som det vara genom 

vilket vi möter världen så som vi kan förstå den.  

”Hyvelskuggor” är Herta Müllers exempel på ett ord som för henne är ett sådant, det sanna 

insmuget bland andra, mer ointressanta ord. Hyvelskuggor är den tyska dialektens ord för 

hyvelspån. Något som hon satt i när morfadern försökte lära hennes spela schack i ”kungen 

bugar och dödar”. Bredvid ord från DDR:s tyska  är ”hyvelskuggor” onekligen mer poetiska, 

om inte annat finner Herta Müller det så.  

När DDR anpassar språket efter sin ideologi ska de bland annat utradera det religiösa. 

Änglarna får fortsätta som julprydnader men de skulle byta namn till ansträngda 

”årsslutsvingfigurer”. (37) Påtvingade ord som inte tilltalar är enklare att skjuta undan till den 

där massan av ord, vilka ”inte angår oss”. Andra ord behöver en inte en självklar anledning 

för att ta till sig. Herta Müller kände för hyvelskuggorna, hon tyckte om att likkistornas 

madrasser, kuddar för de döda, bestod av dessa skuggor. Trä som inte heller hade liv kvar.  
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Slutord 
Syftet med den här uppsatsen har varit att i ljuset av Gadamers hermeneutik diskutera hur en 

kan förstå Herta Müllers Kungen bugar och dödar. Även om mycket har fått stå tillbaka för 

en C-uppsats begränsningar har en del saker trätt i dagen. I början av ”Språka, skriva, förstå”  

går jag igenom delar av strukturen och hur den kan ses som betydelsefull för ökad förståelse. 

Den är till hjälp i den speciella språkvärld som uppstår i Müllers verk, en pedagosisk struktur 

som underlättar förståelsen av ett experimentellt språkbruk. Det paradoxala angående 

”Språket sammanfaller inte med människans inre”, visade sig i en välvillig tolkning som 

uttryck för något annat.  

Texten är inte motsägelsefull, de innehållsliga idéerna undersöks i praktiken, genom 

skrivandet, vilket ger fler än ett spår. Exempelvis så sker både associationernas manipulation 

av språket, vilka berättarrösten leker med i dikt och tanke, samt genomskådandet av 

verkligheten tack vare språket. Alltså en dubbelhet vari facinationen för språket leder till både 

konkret verklighet och subjektets känsloliv eller fantasi.  I båda fallen givande på jakt efter 

formuleringar om sanning och Vara.  

Övriga insikter som kan komma ur innehållet är till stor del beroende av en syn på verket som 

dess helhet, i dess struktur av bl. a. kronologisk ordning, vari slutsatser från den första essän 

får brukas som premisser i nästkommande. På frågan huruvida vi kan beskriva det 

blommande panoptikon, vari liv och död utgör Varat, väljer jag att tolka det som så att Herta 

Müller har gjort det. Hur kan jag fortfarande inte svara på men några delmål har presenterats. 

Det handlar om ett barn, ungdom och den vuxna, som alla har samma namn, i berättelser om 

motstånd och sökandet som aldrig låter något bero. 

 Ett ansvar följer verket igenom, sprunget ur känslan om valfrihet, trots diktatur eller 

bynormer lyckas hon gång på gång göra egna val. Tolkningarna som följer de individuella 

associationerna när säkerhetspolisen hotar, flykten till Tyskland, och inte heller där flyter hon 

undan i automatisering. Instinktivt ser hon orden genom världen och världen genom språk. 

Läsaren får synvinkeln från dessa ögon, som i Kungen bugar och dödar delar med sig  om 

språkliga insikter, och genom större språklig förståelse får vi större förståelse för Varat.  

Sammanfattningsvis kan vi säga, som en sammansmältning av Gadamer och Müller: 

Människans förståelse går genom språket och “varje språk, det vill säga varje sätt att tala, har 

sina egna ögon”(s. 33). 
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