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Fortællingens ar. Om eksil og oversættelse. 
Et ar er et tegn på kroppen, der vidner om en fortidig forulempelse og en heling i ét. 

Fortællingens ar skal forstås som iboende tegn herpå i eksiltekster. 
Eksilfortællinger og -teori lærer os, at erfaringen af pånødet landflygtighed, af 

radikal hjemløshed, og erfaringen af det at blive rykket op med rode fordrer en ny 
konstituering af subjektiviteten, af selvforståelsen, hvis fortid og nutid konstitutivt er spændt 
ud mellem to steder. Eksilfortællinger synes ikke at etablere en syntese, et stabilt ’tredje sted’. 
Ordet eksil forbinder sig ikke alene med landflygtighed og udlændighed (af exulere – af solum: 
”jordbund”, patriae), men også med ”spring”, ”springe rundt”, ”flakke om” (af - ek-: ”fra” og –
silium afledt af roden i salire). Eksilfortællingen befinder sig snarere i en art skrøbeligt ’ikke-sted’, 
hvor både momentet af forlis og tab genopføres, men hvor generobring finder sted. Dette er tæt 
sammenvævet med både sproglig og kulturel oversættelse - ikke mindst fordrer det en 
potenseret, en højt opdrevet evne til at afkode tegn. Mit foredrag skal således betragte eksilets 
fortællinger som en konstruktiv gestus, der har to ’steder’, erindringens og aktualitetens, som 
grundlag og jeg skal i genkomne motiver hhv. fortællemåde søge at vise, hvorledes der 
oversættes erfaringer om forulempelse hhv. heling fra det ene til det andet sted. 
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