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Abstract 

”Traces of silence 

– A study of the ethics and aesthetics of silence in the writings of 

Mirjam Tuominen and Gunnar Björling” 

This bachelor thesis engages in the question of silence in the writings of Fenno-Swedish modernists 

Mirjam Tuominen and Gunnar Björling, silence being understood as both a poetic theme and a 

question of literary form. Alongside this exposition runs a discussion about the possibilities and 

impossibilities of interpretation in the field of academic literary studies. This query is connected to 

the different ideological positions of the two writers, conjoined by ideas about anti-

comprehensibility. Considering certain weaknesses of classical hermeneutics as well as the theory 

of deconstruction, especially in the case of reading poetry, this thesis tries to point out possible routs 

for a practice of a more dynamic interpretation, with special regard to understanding the trope of 

silence in the modernist poetry of Tuominen and Björling.  

The composition explicitly applies a ”method of wandering” inspired by Maurice Blanchot’s 

understanding of the priests of Dionysus in Hölderlin’s writings – maundering in the holy night – as 

a metaphor for a critique-in-the-creating. This complies to Theodor W. Adorno’s idea of the aporetic 

situation of the interpreter and the unsolvable conflict between scientific discourse and art 

understood as a medium of truth in a more radical sense. The study aspires to perform a dialogue 

between different faculties of interpretation, and to make this dialogue viewable, so that the 

question of understanding remains ambiguous in line with the poetics of Tuominen and Björling. 

The results that follow bare the mark of aporia, but points towards a possible reading of silence (in 

Björling’s and Tuominen’s writings) as connected to a certain kind of sensibility and confidence in 

the immanence of truth in existence. 

Keywords: modernism, Mirjam Tuominen, Gunnar Björling, silence, interpretation, deconstruction, 

hermeneutics, poetry, incomprehensibility, truth 



”Ett tecken är vi, otydbart, 

Utan smärta är vi och har nästan 

Förlorat språket i främmande land. 

[…] 

Ändå sker 

Det sanna.”  1

 Friedrich Hölderlin, ”Mnemosyne”, Kom nu, eld!, Ersatz, Stockholm, 2013, s. 1891
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Inledning och frågeställning 

Hur skriver man om det som inte går att begripa? Hur förstår vi de tillstånd då språket så som vi 

känner det inte fungerar för att uttrycka det som vill bli sagt? Det verkar principiellt 

motsägelsefullt, att det som undandrar sig bespråkligande skall kunna formuleras. Det beror 

visserligen på hur man förstår språket; talet och skriften. Wittgenstein påbjöd i den kända 

truismen i slutet av Tractatus att man skall tiga om det man inte kan tala om.  Satsen har ofta 2

förståtts som att det obegripliga är meningslöst eftersom det faller utanför den definition av 

språket som vill göra förståelsen till dess princip.  Denna ståndpunkt – den logiska slutpunkten 3

för ett sätt att förstå språket, det vill säga som ett verktyg för förståelse – är en instrumentalism 

som till stor del utesluter poesin (poesins sätt att tala) ur det meningsfullas sfär. Det finns dock 

tänkare som förhåller sig kritiskt till tanken på språket som ett fungerande verktyg för förståelse, 

tänkare som i det skrivna och talade språket ser andra kvaliteter än begriplighetsaspekten; så som 

röst, tystnad, våld eller smekning. En del av dessa tänkare är författare, och en del av dessa 

författare är poeter. Två av dessa poeter, som ägnar mycket uppmärksamhet åt språket, är Mirjam 

Tuominen och Gunnar Björling.  

 I Tuominens och Björlings dikter är tystnaden nära förbunden med språket; talet och 

skriften. Hos båda poeterna är den språkliga konvention som uppställer ord som kategorier för 

förståelse föremål för motstånd och revolt. I denna ”tankens brottning” (Björling) som dikten 

uttrycker, där etik sammansmälter med estetik, intar tystnaden en central plats. Tystnaden 

behöver inte förstås som en motpol till språket – röstens upphörande att tala – utan kan hos dessa 

poeter förstås snarare som en intim aspekt av det, en aspekt som är väsentlig för poesins sätt att 

tala. Maurice Blanchot talar om författarens dubbla natur som å ena sidan förbunden med den 

”ström av tystnad som framspringer ur djupet av hennes [människans] inre liv” då hon låter tysta 

alla ord och då ingenting kan sägas därför att ”förmågan att säga något har avbrutits” och hon är 

i ”en ordning där orden inte längre är på sin plats”, och å andra sidan omutligt förbunden med 

talet.  Författaren ”överger förnuftet endast för att vara det troget” och befinner sig därför mitt 4

emellan talet och tystnaden i ett tillstånd där de två tillstånden är hopblandade och skrivandet 

 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Schildt, Helsingfors, 1962, p. 7: ”Vad man icke kan 2

tala om, därom måste man tiga.” [”Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.”]

 Wittgenstein menar att många problem inom filosofin beror på att man missförstått språkets funktion och 3

att dessa problem helt enkelt upphör att vara problem om man har en riktigare förståelse av språket.

 Maurice Blanchot, Essäer, Propexus, Lund, 1990, s. 144
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oscillerar mellan omöjlighet och nödvändighet intill sammanblandning av de två.  Tystnaden är 5

alltså å ena sidan den tystnad som är talets upphörande, och å andra sidan de ord, till exempel i 

en dikt, som bär den ”intima tystnad” författaren tvingar på det.  Denna tystnad är det 6

personligas märke, eller för att tala med Björling: 

ord bär det tigande liv. 
Strålande klarhet, doftande tystnad: mitt ord!   7

De frågor som här avhandlas, frågor om tal och tystnad, formtvång och frihet, sanning och 

osanning, och som Björling och Tuominen på olika sätt avhandlar i sitt skrivande riktas inte bara 

mot litteraturen och dess språkliga sysslomål, utan bär likaväl på en utåtriktadhet – en tillvändhet 

mot samhället, det politiska pratet, vardagens samtal och mot den teori som formuleras inom 

vetenskapen. Revolten: det handlar om att ge plats åt det av makten betvingade, lyssna till det  

grammatiskt och socialt förtryckta och undanskuffade, det som förvägrats en röst och ett uttryck 

i världen. Dikten uppsöker tystnaden för att vistas i det gömdas sällskap och för att solidarisera 

sig därmed. 

 Frågan om diktens sanning måste vara central för att analysen skall bli hel. Alltså frågan 

om diktens sätt att framträda som sanning på ett annat sätt än ”det diskursiva vetandet”.  8

Sanningsfrågan har också med vår läsning av dikten att göra, och de anspråk vi tillskriver vår 

utläggning av denna. 

 Uppsatsens huvudsakliga frågeställning ser följaktligen ut på följande sätt: Vad kan vi 

ur Tuominens och Björlings författarskap utläsa om form, formtvång, våld, frihet och sanning? Och 

den besläktade frågeställningen: Hur kan poesin hjälpa oss att tänka annorlunda om språket? 

 Maurice Blanchot, Essäer, s. 145

 Maurice Blanchot, Essäer, s. 506

 Gunnar Björling, Vilande dag, Daimon, Helsingfors, 1922, s. 777

 Med det diskursiva vetandet syftar jag på principen om saklighet, koherens och logisk konsekvens, 8

radikalast uttryckt i Karl Poppers idé om en utsagas falsifierbarhet som vetenskapens primära krav på 
sanning.
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Metod och urval 

Jag vill omfamna en irrandets teknik i denna uppsats, en tänkandets irrfärd i dessa poeters sällskap, 

som den litterära kritikens dionysiska irrande det talas om hos Blanchot: 

Hölderlin […] talar om Dionysos präster som irrar i den heliga natten. Den skapande kritikens utforskande är 
denna irrfärd, detta framåtsträvande arbete, som öppnar mörkret och som då är förmedlingens 
utvecklingspotential, men som också löper risken att vara den början utan slut som förstör all dialektik, som 
bara kommer misslyckanden åstad och inte ens där finner sitt mått eller sin lindring.  9

Mitt uppdrag är dubbelt – jag vill å ena sidan lyssna till poeterna, å andra sidan fråga dem om hjälp 

i mitt lyssnande – och denna dialektik blir med nödvändighet ett irrande, eftersom jag själv som 

läsare är indragen i denna komplexa process där subjekt inte kan skiljas från objekt. Till hjälp tar jag 

dessutom andra läsare, som ofta kallas forskare. 

* 

Urvalet av primärtexter, det vill säga ur Tuominens och Björlings produktion, är framförallt gjort 

med tanke på vilka verk som varit relevanta för frågeställningen. Eller kanske snarare tvärtom: 

Frågeställningen har sitt ursprung i läsningen av vissa verk och det är främst dessa som förekommer 

i uppsatsen. Jag menar alltså inte att jag förbisett andra delar av författarskapen, men att jag på 

grund av uppsatsens begränsning varit tvungen att välja, och välja bort, vilka verk jag skall referera. 

I Tuominens fall har jag fokuserat på hennes sena produktion, hennes poesi och kanske framförallt 

Gud är närvarande, eftersom det är det verk i vilket hon tydligast formulerar ett slags poetik, en 

poetik som dock inte skall förstås som en poetik för hela hennes författarskap utan som slutpunkten 

på en längre rörelse mot en mystisk förståelse för språk och tystnad som går att se framförallt i 

hennes senare produktion. I Björlings fall är urvalet något mera splittrat. Dels har essän 

”Universalism” i Quosego, vilken på motsvarande sätt som Gud är närvarande för Tuominen är den 

text som tydligast formulerar en poetik för författarskapet, varit viktig för läsningen av Björlings 

tankar kring poesi, språk samt frågan om form och innehåll i relation till sanningens potential i 

dikten. De dikter av Björling som citeras är främst från hans senare samlingar, som är den del av 

hans produktion där tystnadstemat formuleras mest utförligt. Även utdrag från hans tidigare 

produktion förekommer. 

 Maurice Blanchot, Essäer, s. 389
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Teoretisk orientering och tidigare forskning 

Jag kommer i min uppsats använda mig av dels litteraturvetenskaplig forskning, dels utdrag ur 

essäer och genreöverskridande texter med anknytning till ämnet.  

 Maurice Blanchots essäer om skrivandet och författarens förhållande till språk, ångest, 

tystnad och ensamhet har varit en viktig länk i uppsatsens tillblivelse och förekommer rikligast i de 

avsnitt som utlägger frågor om skrivandet.  10

 En avhandling som är intressant när man talar om tystnad i modernistisk poesi är Aris 

Fioretos Det kritiska ögonblicket, en avhandling som dessutom visar på ett fritt förhållningssätt till 

den akademiska texten som form, vilket jag finner sympatiskt och tillbörligt och i linje med min 

metod. Jag kommer bland annat att anknyta till hans tankar om de ”tysta punkter” i dikten som inte 

kan begripas eller översättas till ett förklarande språk men som ändå uppträder och är verkningsfulla 

i texten. Fioretos avhandling fokuserar bland annat på Walter Benjamins tankar om språk och 

författarens närvaro i egenskap av textens förste läsare, samt i en annan avdelning, tystnaden i Paul 

Celans dikter; två teman som berör denna uppsats. Benjamins filosofi tangerar en mystisk tradition 

som på ett avgörande sätt influerat modernismen – ett religiöst-litterärt släktskap som kommer att 

dyka upp i min analys av Mirjam Tuominen. Många av utläggningarna om tystnaden i Celans poesi 

kan korsläsas med tystnaden som form och tema hos framförallt Björling men även hos Tuominen. 

Vissa, men inte alla, av insikterna i Fioretos Celan-läsning är fullt möjliga att deducera och använda 

för denna uppsats. Fioretos har dessutom, som ett av hans avhandlings grundteman, ett för denna 

uppsats intressant sätt att uppställa relationen mellan text och läsare: 

Med ”teori” skulle jag i så fall förstå en verksamhet som är i stånd att i en lingvistisk och retorisk vokabulär 
formulera texters sätt att fungera. Denna teori skulle exempelvis, med Paul de Mans iakttagelse, betrakta 
”referens som en språklig funktion och inte nödvändigtvis som en intuition”. Vilket inte är detsamma som en 
frivillig isolering i något intellektuellt elfenbenstorn eller i ”språkets fängelse” (Nietzsche), utan ett uttryck för 
övertygelsen att läsningens insikter bara blir möjliga om metoderna att vinna dem använder 
förståelsekategorier som inte är främmande för att det studerade objektet är en text snarare än en 
varseblivning, förnimmelse eller intuition. Det ”litterära” i denna sortens teori vill antyda att den litterära 
texten är den plats där den högsta graden av medvetenhet om detta faktum artikuleras.  11

Fioretos tillskriver texten en slags förhöjd auktoritet i tolkningssammanhanget, och ger läsaren 

epitetet ”den evige tvåan”. Förståelsen för faktumet att ”texten har […] föregripit det som […] 

läsaren, vill tillföra den” får konsekvenser för en tolkande läsningspraktik samt för synen på 

 Maurice Blanchot, Essäer10

 Aris Fioretos, Det kritiska ögonblicket: Hölderlin, Benjamin, Celan, Norstedt, Diss. Stockholm : 11

Univ.,Stockholm, 1991, xi
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läsning.  Läsaren låter texten vara den initialt frågande snarare än den som i efterhand utsätts för 12

frågor. Uttolkaren blir dessutom i detta osäkra läge, i separationen mellan text och läsning, själv 

synlig som medskapande läsare och kan inte dra sig undan bakom den förment neutrala 

betraktarpositionens orakelslöja. Läsning som aktivitet blir, enligt Fioretos, meningsfullt först om 

texten förstås som ett självständigt annat till den som läser, och att man därmed erkänner läsningen 

som en skapande akt i mötet mellan två väsentligen åtskilda konglomerat av mening: läsaren och 

det som läses. Frågor om textens sanning ”kan bara besvaras i förhållande till den text som alstrade 

dem” i en dialog som alltid förblir oavslutad.  Detta är speciellt viktigt att förstå i sammanhang av 13

en poesi som själv manar till en medskapande aktivitet från läsarens sida. 

 En annan aspekt att ta fasta på hos Fioretos är att han förhåller sig pragmatiskt till de 

teoretiker han använder sig av. Teori förekommer när och eftersom den är användbar, som ett 

välbehövligt hjälpmedel men inte som ett upphöjt mål: ”Jag hänvisar […] till flera kritiker och 

forskare, dock utan att konsekvent ta uttrycklig ställning till hur de insikter som jag lånar förankras i 

dessa skribenters egna (och inbördes ofta skilda) uppfattningar om litteratur. Syftet har varit att läsa 

denna litteratur, inte att bedriva metodpolemik.”  Teori är alltså inte utläggningens transcendentala 14

sida, ett slags system av mer eller mindre fixa axiom som analysen grundar sig på, en apriorisk 

instans till läsningens a posteriori, utan utgör på samma sätt som annan läsning en del av tänkandet 

som helhet och bör därför vara jämställd därmed.  Den högsta formen av litterär kommentar är, 15

enligt Fioretos, den litterära texten själv. 

 Vidare kommer jag att hänvisa till Anders Olssons Den okända texten i min 

utläggning om tolkningsteori.  Olsson menar att det finns två huvudsakliga teoribildningar för 16

texttolkning i den moderna litteraturvetenskapen, dekonstruktion och hermeneutik, och att det i 

konflikten mellan dessa går att utläsa intressanta problematiker i respektive teoretiskt fält och att det 

ur denna konflikt går att hitta produktiva möjligheter för texttolkning. Jag menar att denna konflikt 

 Ibid., ix12

  Aris Fioretos, Det kritiska ögonblicket, s. xi. Det heter vidare i stycket: ”Om texter är oändliga kan deras 13

sanning aldrig vara definitiv, och därmed blir en förståelse av dem alltid oavslutad. Att de äger rum är likväl 
sant. Istället för att innebära läsningens omintetgörande gör denna omständighet den nödvändig.”

 Ibid., x14

 ”A priori” och ”a posteriori”  är Immanuel Kants begrepp för kunskap före- och efter erfarenheten. Enbart 15

kunskap a priori, dvs. före erfarenheten, är i Kritik av det rena förnuftet tillförlitlig och kan fungera som 
grund för annan kunskap. Denna princip turneras och omvärderas dock i någon mån i Kants tredje kritik, 
Kritik av omdömeskraften, där sinnena får en ny och högre kunskapsteoretisk status. Kritik av 
omdömeskraften var viktig för den romantiska estetiken; Schelling, Fichte, etc.

 Anders Olsson, Den okända texten: en essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida, Bonnier, 16

Stockholm, 1987
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tangerar ett viktigt problem i min uppsats, det vill säga hur man i en litteraturvetenskaplig kontext 

förstår Björlings ordlösa ord och Tuominens uppmärksamhet inför den gudomliga röstens tal i 

tystnaden, utan att reducera dessa till litterära troper: Hur kan man som litteraturvetare skriva om 

det som vägrar begripas som språk men paradoxalt nog formulerar sig i ord, utan att förbise från 

den skrivandes motstånd mot de begrepp man frestas använda? I min utläggning om Mirjam 

Tuominen citerar jag samme Olsson ur hans Läsningar av intet vilken bland annat berör den 

författare och det tema vi behandlar; förstörelsen av språket hos Tuominen. Jag har valt att inte 

förhålla mig speciellt mycket till Ghita Barcks litterära biografi Mirjam Irene Tuominen i liv och 

dikt helt enkelt för att dess fokus är mera bibliografiskt och biografiskt, medan uppsatsens 

framförallt är tematiskt. 

 I min läsning av Björling hänvisar jag i det längsta till Horace Engdahls essäer i 

Björlingstudier och Beröringens ABC, två essäer som berör tystnadens tematik hos Björling och 

sanningens aspekt i Björlings poesi och som mina tankar verkar finna affinitet med.  Det synbart 17

snäva urvalet av sekundärtexter till min läsning av Björling kan väcka frågor eftersom jag har 

förbisett flera stora verk, bland annat Anders Olssons Att skriva dagen: Gunnar Björlings poetiska 

värld, Bo Carpelans doktorsavhandling Studier i Gunnar Björlings diktning 1922-1933 och Fredrik 

Herzbergs dito: Moving Materialities. On Poetic Materiality and Translation, with Special 

Reference to Gunnar Björling's Poetry. Men på frågan om varför jag valt just Engdahls texter är 

svaret att de har passat uppsatsens teman bäst samt att uppsatsens begränsning kräver ett stramt 

urval. Engdahl uppehåller sig vid samma kategorier av frågor som ställs här om tystnad, 

begriplighet, sanning etcetera. 

 Jag kommer också att hänvisa till Anders Johansson Avhandling i litteraturvetenskap, 

som en referenspunkt för de mer allmänna frågor kring litteraturvetenskaplig tolkning som 

disciplin; frågor som så att säga ”av sig själva” blir aktuella i samband med dessa andra tematiska 

frågor, helt enkelt för att föreliggande text är ett möte mellan två tillsynes olika praktiker, en 

poetisk/litterär och en teoretisk/tolkande. Johansson försöker i sin avhandling kartlägga den kris 

litteraturvetenskapen i Sverige sägs befinna sig i. Han menar, med utgångspunkt i Theodor W. 

Adornos och Gilles Deleuzes tänkande, att krisen går att förstå utifrån ett underliggande 

motsatsförhållande mellan det teoretiska och ateoretiska läsandet. Det vill säga en inom 

litteraturvetenskapen förhärskande föreställning om dessa två disparata läsarter: Å ena sidan en 

teoretiskt tolkande relation till text och å andra sidan en läsarens oreflekterade och omedelbara 

 Men undantag för Maria Birgerssons samt Carl-Johan Malmberg inlägg i Björlingstudier17
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erfarenhet av litterär text som läsning utan teoretisk grund. Johansson menar att det går att förstå 

den så kallade litteraturvetenskapens kris utgående ifrån de felslut som det moderna tänkandet, 

enligt Adorno, riskerar att hamna i om det inte gör upp med arvet från upplysningen, vars skräck 

inför det mytologiska har förvandlat tänkandet själv till mytologi.  I Horkheimers och Adornos 18

Upplysningens dialektik görs bilden av Odysseus fastsurrad vid masten (för att inte hänföras av 

Sirenernas sång) till en analogi över det kategoriska åtskiljandet mellan tanke och natur i 

upplysningstänkandet, vars princip tydligast formuleras i den filosofiska och vetenskapliga 

separationen mellan subjekt och objekt och vars yttersta konsekvens är Förintelsen där människan 

själv förvandlats till meningslöst objekt. Odysseus säger i tolfte sången i Odyssén (Lagerlöfs 

översättning): 

Först hon bjöd oss att flykta vår väg från de lömska Sireners 
gudahärliga sång och den blommande äng, där de sjunga. 
Jag allena får lyssna därpå, men I skolen mig binda 
först med de starkaste rep, invid masten stående upprätt, 
att jag från stället ej röra mig kan, och sno repen om masten; 
och om jag sedan befaller och ber, att I skolen mig lösa, 
skolen I endast med ännu fler band mig hårdare binda.  19

Detta kan också förstås som ett problem för litteraturvetaren: Han skall lyssna till dikten, men 

riskerar att förlora sig själv och sitt tal om han inte är fast stadd i teori och metod och med hjälp av 

dessa hans vapen överlistar och övervinner det hotfulla och omstörtande elementet i det han läser. 

Konsten, som i Adornos förståelse intar naturens plats i det moderna samhället, bär på en för den 

upplysta människan hotfull potential (i Odyssén representerad av sirenernas sång). Konsten 

förvandlas i det av upplysningens vision om den rationella människan genomsyrade moderna 

samhället till något ”som utgör en fara för människans självbevarelse” och som i det homeriska 

 ”Inordnandet av det faktiska endera i en sagobetonad förhistoria eller i en matematisk formalism, sättet att 18

relatera det förhandenvarande till en mytisk händelse som i den religiösa riten, eller till en abstrakt kategori 
som i vetenskapen, kommer det nya att framstå som förutbestämt och därmed i realiteten bli identiskt med 
det gamla. […] I den upplysta världen har mytologin flyttat över i den profana sfären. En på demoner och 
deras begreppsliga avkomlingar grundligt rensad tillvaro antar i sin renskurade naturlighet just den luminösa 
karaktär som forntiden betraktades som ett verk av demoner. Under benämningen kalla fakta blir den 
samhälleliga orätt som ligger bakom den nu lika sakrosankt som medicinmannen under sina gudars 
skydd.” (Max Horkheimer och Theodor W. Adorno, Upplysningens dialektik, Röda bokförl., Göteborg, 1981, 
s. 43)

 Homeros, Homeros & Lagerlöf, Erland, Iliaden: Odysséen, 3. uppl., Gleerup, Lund, 1963, tolfte sången, 19

rad 158-165
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eposet läst som en allegori ”tämjs av Odysseus genom hans list”.  Detta förstås som ”det rationella 20

tänkandets separation från den sinnliga omedelbarheten” – en princip som, enligt Johansson, finns 

underliggande även i litteraturvetenskapen och strukturerar vad som är möjligt och inte möjligt att 

göra inom fältet.  Problemet är dock, visar Johansson, att konsten och litteraturen riskerar att bli 21

verkningslösa eller saboterade på ett djupare plan om den som tar till sig dessa alltid är stadd att 

retirera till ett tryggt teoretiskt förhållningssätt som förvandlar det lästa till ett objekt från vilket han 

själv kan separeras. En fråga för denna uppsats är hur denna det upplysta tänkandets fallgrop skall 

kunna undvikas samt frågan om hur denna fråga kan ställas i relation till det motstånd mot 

begreppen som finns hos Björling och Tuominen. 

 I det avslutande kapitlet kommer jag att referera till Martin Heideggers utläggning om 

sanning i Vara och tid samt Heideggers skrift På väg mot språket, dennes mest sammanhängande 

text om litteratur och framförallt poesi. Heidegger är intressant för uppsatsen eftersom han utvecklar 

en ontologi som utgår från en kritik av skolastikens (och dess upproriske arvtagare upplysningens) 

sätt att förstå ”varafrågan” (ofta i relation till den grekiska filosofin, företrädelsevis Aristoteles), 

alltså frågan om varats sanning. Heideggers sanningsbegrepp går på tvärs med idén om sanning som 

korrespondens mellan intellekt och objekt, det som hos Thomas av Aquino heter ”adaequatio 

intellectus et rei”, som är den idé som de ur upplysningstänkandets mylla sprungna principerna om 

begreppens klarhet och den empiriska diskursen bygger på. Principer vilka skulle vara föremål för 

den kritiska potential jag menar finns hos Tuominen och Björling. 

 För att åter hänvisa till Fioretos sällar jag mig till en inställning där teorin står i 

läsandets och tänkandets tjänst, snarare än det motsatta. Vetenskaplig forskning anses traditionellt 

ha ett tvåsidigt uppdrag, dels att med hjälp av vetenskapligt etablerad teori utlägga ett förhållande i 

världen, dels att samtidigt utveckla och förfina denna teori i linje med den ändamålsenlighet som 

vetenskapen i stort uppställer som sitt ideal. Detta synsätt struktureras i grunden av en pragmatistisk 

och empiristisk uppfattning om sanning, ett synsätt som denna uppsats inte intresserar sig för att 

anamma.  Jag vill istället, med stöd i de studerade objekten/subjekten, avsäga mig varje förväntan 22

om det vetenskapliga fältets teoretiska förbättring till förmån för en förhoppning om en lyhördhet 

för ett annat sätt att förstå språk, förståelse och sanning, så som det formuleras i frågeställningen. 

 Camilla Flodin, Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, 20

Göteborg: Glänta produktion, s. 47

 Ibid., s. 4621

 Det synsätt som i frågeställningen kallas ”det diskursiva vetandet” efter Adornos terminologi i Ästhetische 22

Theorie, ett synsätt vars extremvariant vi känner som den vetenskapsfilosofiska positivismen.
!12



Analys  

Tystnad som ord och form 

Mirjam Tuominens (1913–1967) och Gunnars Björlings (1887–1960) författarskap ställer båda på 

olika sätt frågor om språkets vara. Den björlingska och tuominenska poesin uppehåller sig, vilket 

jag kommer att pröva i denna uppsats, vid gränsen mellan språk och tystnad.  

 Tystnaden, som jag ser som en central aspekt i förståelsen för dessa författarskap, har 

framförallt två inneboende aspekter. Tystnaden å ena sidan förstådd som det konkreta språkliga 

motstånd som åstadkommer en poesi full av avbrott och tysta punkter. Språket blir hos de båda 

poeterna föremål för en begreppslig och grammatisk ikonoklasm där det konventionella 

uttryckssättets begränsningar påvisas och dikten pekar mot något bortom språket, något som är 

närvarande som frånvaro, alltså i tystnaden. Vid det osägbaras gräns blir det vardagliga talets likaväl 

som det diskursiva språkets begränsningar tydliga. Dikten måste tala på ett annat, mindre reglerat 

sätt. 

 Tystnaden återkommer dessutom som tema och figur i de båda författarskapen. 

Tystnaden som negation av det språkliga begreppets skenbara rationalitet: Tystnaden som mötets, 

ansiktets, sanningens och diktens modus. Det som ”tystnaden” som ord eller begrepp betecknar i 

denna uppsats kan spjälkas upp i en närmast obegränsad mängd olika figurer förekommande i de 

båda författarskapen. Figurer och uttryck jag finner i grunden intimt besläktade. ”[D]et ohörda ord”, 

eller ”tigande stämma” hos Björling och det ”under jorden sjunkna örat” eller ”ord som inte är ord” 

och liknande figurer återkommer ständigt hos Tuominen och Björling. Tystnaden har flera 

funktioner men dess centrala roll är som figur för negation i dikten; ett negativt fält mot vilket något 

bortomspråkligt som inte är dikten skall exponeras. Det som inte sägs är del av dikten precis som 

det som sägs. Tystnaden som tema och figur (negation) är tillsammans med tystnaden som form 

viktiga komponenter hos båda poeterna för en på djupet existentiellt bejakande poesi.   23

 Om Björling heter exempelvis hos Carl-Johan Malmberg i "Dikts mångtonighet ett aldrig uttänkt”, 23

Björlingstudier, s. 164: ”Björlings dikt är ett kryptogram förvandlat till ett kärleksbrev. För det finns i 
Gunnar Björlings dikt en öppen och grundläggande bejakelse som är det kanske allra första man blir varse 
när man börjar läsa honom: en bejakelse av det som finns, allt som finns, en bejakelse av livet ’inte för dess 
menings skull, utan för dess egen skull’, med Dostojevskijs ord i Bröderna Karamazov, ett av de ytterst få 
återkommande citaten hos Gunnar Björling.”
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Läsningens navigation 

Att denna litteratur ”ställer frågor” är indirekt menat. De ”frågor” jag syftar på och som 

förekommer i uppsatsen är en följd av mötet mellan min läsning av de båda poeterna och 

litteraturvetenskapens tolkande verksamhet. Frågornas ursprung är uppsatsens övergripande 

frågeställning. Dikten är på sätt och vis både sitt eget svar och sin egen fråga. Dikten är å ena sidan, 

som Fioretos påpekar, självständig och skild från sin läsare. Å andra sidan är dikten som fenomen 

en följd av mötet mellan dikt och läsare. Dikten verkar i läsaren och gör denne varse om världen 

genom dikten. Varseblivningen i diktläsning är inte primärt, eller i alla fall inte enbart, en 

intellektuell process. Dikten vill, som Hans Ruin d.ä. påpekar, göra oss uppmärksamma på ordens 

förbindelse mellan ”ljuden och vårt emotionella liv”.  Frågorna som jag ställer i uppsatsen hoppas 24

jag vara så nära förbundna med denna läsningens lika fysiska som abstrakta erfarenhet som möjligt. 

Det är som sagt inte främst frågan om läsning av resonerande dikt, utan snarare om läsning av två 

poetiska korpus ur vilka jag menar att det med lätthet kan utläsas ett tänkande om språk, form, 

formtvång, sanning – och vilka själva talar om dessa saker. Mina frågor ställs av mig, läsaren, 

diktens andre, men ställs i relation till dessa dikter. Jag tror att Mirjam Tuominen och Gunnar 

Björling kan hjälpa oss att tänka kring de ämnen som här avhandlas: Om vi låter dikten vara ett 

medium för ett tänkande som filosofin inte kan vara och som litteraturvetenskapen endast med 

svårighet – den svårighet som den som tvångsmässigt översätter allt till ett förenklande språk den 

själv begriper utan att inse förräderiet i detta – kan närma sig utan att förvanska dess djupaste 

insikter. Denna svårighet kommer även denna uppsats att dras med – svårigheten att undvika de 

analytiska begreppens tendens att genom halvblind gränsdragning förminska livskraften hos den 

språkliga verksamhet som opponerar sig mot begreppens påstådda möjlighet att frambära sanning. 

Jag ska försöka göra kollisionen mellan dikten som realitet och mina tolkningar som deduktiv 

idealitet så blid som möjligt. 

Skillnader i poetik och biografi 

Biografiskt sett är det två ganska olika författare: Tuominen i början av sin gärning prosaist, först 

senare poet och i slutet av livet djupt troende katolsk proselyt. Hennes poesi kretsar kring frågor 

som sjukdom, skuld, smärta, ensamhet – etiska och metafysiska temata avhandlade mot en kristen 

klangbotten.  Björling å sin sida var influerad av Edvard Westermarcks naturalistiska filosofi och 25

 Hans Ruin, Poesiens mystik, Natur och kultur, Stockholm, 1935, s. 30424

 Se till exempel Ghita Barcks biografi över Mirjam Tuominen: Mirjam Irene Tuominen i liv och dikt, Sv. 25

litteratursällsk. i Finland, Helsingfors, 1983.
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motståndare till all slags systematisk åskådning.  Hans dikter gestaltar det efemära, det undflyende 26

ögonblicket – Björling hittar just i det flyktiga, fragmentariska och momentana något heligt och 

absolut värdigt. För honom är dikt något essentiellt mänskligt, den är ”individen – och (märk) – 

allt”.  Björlings position är alltså ett slags ultra-profan tro på slumpen medan Tuominens är en 27

djupt troendes tillförsikt till en gudomlig ordning. Medan Björling i heraklitisk anda ser alltet som 

absolut skiftande och att tanken och dikten bör uttrycka detta – ”förefaller det” hos den sena 

Tuominen ”som om Gud tänkte i oss” och att ”bara Gud kan befria oss”.  28

Litterära likheter 

Trots de ovannämnda och andra uppenbara olikheter finns det fundamentala beröringspunkter 

mellan Björlings och Tuominens poetiker. Det rör sig om ett djupare släktskap som vi här 

intresserar oss för. För dem båda är dikten en plats för en existentiellt grundad kamp med språket, 

dikten som en akt av pekande bortom orden. Tystnaden som negationen av det förfelade språkliga 

begreppet och den verkliga insiktens modus, om det så är en religiös mystisk erfarenhet som hos 

Tuominen eller insikten om det undflyende ögonblickets helighet som hos Björling. För Björling är 

den litterära konsekvensen av denna hållning framarbetandet av det karaktäristiska formspråk vi 

känner som Björlings; avbrotten, den infinitiva syntaxen, de parataktiska lekarna.  Samt det kända 29

imperativet om ”att skriva dagen”, alltså devisen att dikten är något alltid tillfälligt som måste 

överges om och om igen och att skrivandet, analogt med livet, måste pågå i en oavslutad rörelse.  30

För att dikten skall kunna gestalta livet i dess oändligt varierande och flyktiga skiftningar måste 

skrivandet avsäga sig varje tanke om yttre stabilitet och omfamna en formens aldrig upphörande 

rörlighet, för att dikten skall ha ”en levande relation till den yttre och inre verklighet” den 

 Edvard Westermarck (1862–1939), finländsk naturalistisk filosof, grundare av darwinistisk sociologi (vid 26

University of London) och portalgestalt för den i Finland kring sekelskiftet populära moralrelativismen, med 
efterföljare som Rolf Lagerborg (1874–1959).

 Gunnar Björling, ”Blixtanalys”, Quosego: tidskrift för ny generation, Söderström, Helsingfors, 1928-1929,  27

s. 117

 Mirjam Tuominen, Gud är närvarande, Söderström, Helsingfors, 1961 s. 1228

 ”Parataʹx (nylatin parataʹxis, av grekiska paraʹtaxis ’uppställande bredvid eller mittemot’, av para- och 29

taʹxis ’ordning’, ’ordnande’), samordning eller sidoordning av satser eller andra uttryck. Motsatsen är 
hypotax (underordning). Parataktiskt kombinerade led kan vara sammanfogade med samordnande 
konjunktioner eller bara vara placerade intill varandra (asyndes): Per läser och/men Stina sjunger eller Per 
läser, Stina sjunger.” (Nationalencyklopedin. [Bd] 38, 2013, NE Nationalencyklopedin, Malmö, 2014) Jag 
syftar med uttrycket ”parataktisk lek” på Björlings speciella sätt att med hjälp av ett ibland överflöd och 
andra gånger underskott av konjunktioner skapa en speciell syntax där bindeorden intar en speciell funktion.

 Se t.ex. Olsson: Att skriva dagen: Gunnar Björlings poetiska värld, Bonnier, Stockholm, 1995.30
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gestaltar.  Släktskapet mellan Tuominen och Björling skall här undersökas närmare, ett släktskap 31

som Olsson i sin essä om Tuominen nämner på följande vis: 

Tuominens lyriska produktion är full av blotta ansatser, utelämnade syftningsord, tvära avbrott och 
ellipser. Det är inga ekelöfska grepp, snarare förråder de betydelsen av en annan poet [...] Gunnar 
Björling. Att det är örat [i Tema med variationer: ”Under jorden sjönk örat”], själva subjektet i 
satsen, som elimineras i detta exempel är symptomatiskt. Liksom Björling undviker lyrikern 
Tuominen de centrala, betydelsemättade orden, vilket kräver läsarens medskapande på ett nytt sätt.  32

Tuominens relation till diktens tystnad är inte konsistent utan karaktäriseras snarare av brott och 

övergivande än av det fasthållande vid en från början fattad grundprincip vi ser hos Björling. Hos 

henne sker vändningen mot tystnaden i en längre rörelse som går att avläsa i en överblick av hennes 

författarskap, med fullbordan i den ikonoklastiska hållning vi ser i dikterna och Gud är närvarande. 

Tystnaden hos Tuominen 

Tuominen skriver till en början en ganska stram psykologisk prosa, noveller och romaner som 

fullbordar en modernistisk tradition snarare än bryter mot konventioner, för att därefter successivt 

bryta upp sin form och slutligen, vid tiden efter det finsk-sovjetiska fortsättningskriget, helt övergå 

till poesins form. Mot slutet av sitt liv skriver hon i en religiös mystisk tradition i dialog med bland 

andra Simone Weil och Johannes av Korset, texter vilka till största delen förblir opublicerade så när 

som på Gud är närvarande.  Tuominens religiositet karaktäriseras av en mystisk hållning där den 33

andliga erfarenheten är omedelbar och utmärks av samtidig påtaglighet och ogripbarhet, en 

motsägelsefull erfarenhetssfär som är bortom förklaring. Det gudomliga går inte att översättas till en 

begreppslig diskurs som är ”tillfällig och flytande, byggd på antaganden och hypoteser, som i 

morgon kan bekräftas eller störtas”.  Däremot kan poesins ordklanger, så som rimmet, ”ha den 34

mytiskt närande egenskapen hos ett äpple, som ätes såsom en frukt från Gud” så vida den inte 

förytligas till oigenkännlighet och börjar ingå ”i begreppens virvlar och kontrapunkter”.  Gud är 35

närvarande, en samling dikter, essäer och aforismer, kan ses som finalen på den väg bort från 

ordens teckenordning kantad av litterär självutplåning, som avtecknar sig i hennes författarskap som 

 Gunnar Björling, ”Universalism”, Quosego, s. 7131

 Olsson, Anders, Läsningar av Intet, Bonnier, Stockholm, 2000, s. 34432

 Simone Weil (1909-1943), fransk filosof och mystiker, se Tyngden och nåden och Att slå rot. Johannes av 33

Korset (1542-1591), medeltida kristen mystiker, känd bland annat för sitt tal om ”själens dunkla natt” och 
tron som ”den väglösa vägen” och ”trons mörker”. 

 Mirjam Tuominen, Gud är närvarande, s. 12334

 Mirjam Tuominen, Gud är närvarande, s. 24, 12335
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helhet. I denna sena poetik anar man estetiska analogier till Simone Weils religiöst grundade krav 

på total självuppoffring.  Språket måste, analogt med kroppen hos Weil, ge vika för ett högre 36

andligt mål. Olsson skriver att ”ikonoklastens [Tuominens] röst tycks befinna sig i skuggan av Guds 

egen stämma. Hon tycks obönhörligt vara på väg mot den ’inre, avmaterialiserade röst’ det talas om 

i Gud är närvarande.”  Det skrivna ordet, det skapande som blivit fixerat i det förnimbaras sfär, 37

måste överges till förmån för ett lyssnande till anden, som lever osynligt. Som det heter i 

Johannesevangeliet: ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den 

kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden.”  Det heter i en tidigare 38

dikt ur Tema med variationer, det verk av Tuominen som i hennes författarskap utgör 

brytningspunkten mellan prosan och poesin: 

Ur ett stort mörker nära bortom: Föll skri- 
verskans händer handfallna ned 
och såg fåglarna kretsa i vid-vida ringar med  
självfallna vingar. 
Ur stort mörker framme: Föll skriverskans hän- 
der handfallna ned.  39

I denna dikt som är bland de avslutande texterna i Tuominens sista samling prosatexter är det 

mörkret som alstrar tystnaden; händernas fallande.  Mötet med mörkret är prosans upphörande 40

med att tala, rent faktiskt, och samtidigt diktens början. Tystnaden är denna paradox hos Tuominen, 

den är både hemmet för skrivandets uppkomst och att förlora sig i ett främmande landskap i 

tystnaden. Jag skulle föreslå tolkningen att skriverskans händer som faller handfallna kan förstås 

som skrivandets upphörande inför en onåbar erfarenhet, onåbar som fåglarnas cirklande.  41

Samtidigt är det denna erfarenhet av tystnad inför något ogripbart som alstrar dikten. En ogripbar 

erfarenhet tänder diktens språk. Denna kollaps av gränsen mellan språk och tystnad, det möjliga och 

 Weil dog i tuberkulos i England där hon bland annat arbetade på bilfabrik och organiserade sig inom den 36

anti-tyska motståndsrörelsen. Efter att i solidaritet frivilligt anpassat sina matransoner till de som förmodades 
gälla för invånarna i det ockuperade Frankrike dog hon utmärglad på sanatorium 1943.

 Anders Olsson, Läsningar av intet, s. 33437

 Joh. 3:8, 1917 års översättning38

 Tuominen, Mirjam, Tema med variationer,  LT, Stockholm, 1952, s. 9739

 Ett mörker som är samtidigt nära och bortom – en paradox som liknar Freuds begrepp om das 40

Unheimliche; något som både är bekant och samtidigt inte, ett tillstånd som i psykoanalysen öppnar porten 
till det undermedvetna.

 Verbet ”kretsa” kan härledas till ”krets” vars betydelse vätter både åt ”cirkel” och ”gräns”.41
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det omöjliga, är diktens modus. Man kan också notera att skriverskan och hennes händer är brutna 

på mitten med bindestreck och påföljande radbrytning som skapar visuella glapp i orden. Att det 

båda gångerna är subjektet i dikten, skriverskan, som drabbas av denna grafiska åtbörd, ger 

intrycket av att en klyvnad i dennes vara. Olsson påpekar att Tuominen bara kan ”erfara denna 

sanning [sanningen om henne själv] om hon halvvägs befinner sig utanför skapelsens ordning, i 

molnets säregna region mellan människa och Gud”.  Och att denna erfarenhet av sanning inte helt 42

kan artikuleras eftersom det ”som skiljer mystikerns idealism från den filosofiska är att den aldrig 

kan uppfylla några vetandeanspråk. Den förblir ’denna ödmjuka, ’blinda’ erfarenhet’” som 

Tuominen talar om.  På detta sätt kan vi förstå den fysiska klyvnaden av skriverskan och hennes 43

händer. Som poetens klyvnad mellan tal och tystnad, kropp och ande. Vi har hos Björling en 

liknande figur, poetens händer som faller (i sammanhang av relationen mellan det himmelska och 

det jordiska, en relation som både är dunkel och öppen, eller ”olåst”): 

Och min röst, ljud 
min hands penna har skälvt 
mot en ouppnåelighet 

Som himlarna 
sjönk mina händer 
ur dis och dimma 
ett olåst 
det dunkla  44

Detta diktens modus mellan möjlighet och omöjlighet, mellan tal och tystnad, går Tuominen som 

sagt in i snart efter det finsk-sovjetiska fortsättningskriget. Möjligt är att det finns en historisk eller 

politisk aspekt av hennes vändning mot poesin och tystnaden. Blir kanske prosans anspråksfulla 

narrationer omöjliga för Tuominen i en nationalistisk kultur där de offentliga berättelserna dryper av 

patriotiska lögner? En kultur där soldatens död banaliseras i den nationella berättelsens namn och 

den verkliga döden, den enskilda människans tillsynes meningslösa och av politiken framtvingade 

död, undanträngs och förtigs. 

Sorgen är inte vit 

 Anders Olsson, Läsningar av intet, s. 34242

 Ibid.43

 Gunnar Björling, Där jag vet att du, Söderström, Helsingfors, 1938, s. 3644
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sorgen är inte röd 
sorgen är inte ens svart 
grå är den sorg 
vars namn är saknad   45

Denna dikt från hennes första renodlade diktsamling, Dikter III, verkar kommentera den politiska 

märkningen av de döda efter inbördeskriget 1918 där de vita koras till hjältar och de röda till 

landsförrädare. Sorgen är dessutom ”utan nationalitet” – i sorgen är ”ord ogiltiga” men med 

undantag för ”de levande döda” som verkar behöva ord likt ”människans handslag/över dödens 

älv”.  Uttrycket ”de levande döda” kan läsas med dubbel innebörd, dels som de krigsfångar och 46

desertörer som spärras in efter ett krig och straffas i den nationella berättelsens namn, och dels som 

det känsloliv, de inre verkligheter, som inte får plats i den etablerade diskursen. Hon kommenterar 

själv den själsliga klyvnad hon behandlar i Tema med variationer (1952), om kampen för det 

undertryckta livet och dess röst:  

Synlig och osynlig går klyftan som ett sår genom världen, även där den förefaller obefintlig eller 
överbyggd med en tillfällig eller ihålig maskerad bild av enhetlighet. Och orsaken tycks […] bestå i, att 
efterblivna, primärt vitala krafter, som fört ett med våld undertryckt, nonchalerat liv, där egenarten 
utnyttjats på ett kränkande och fientligt sätt, längtar efter att frigöras för självständigt skapande 
verksamhet.   47

Formupproret med början i Tema med variationer är alltså inte ett litterärt experiment för 

litteraturens egen skull, en uppvisning i konstnärlig skicklighet och trendkänslig pose, som det 

skulle kunna verka vid en hastig anblick. Det handlar tvärtom framförallt om att solidarisera sig 

med det i världen och det inom en som inte kommer till uttryck under det konventionella 

formtvångets våld – ett språkligt och fysiskt våld som tjänar falska uppfattningar om det sant 

mänskliga. Schematiskt kunde man säga att mot makten som med sitt system av grammatik och 

förment heltäckande narrativ orsakar likriktning gör poesin motstånd med sitt uppror för det 

särpräglade.  

 Här kan vi återknyta till den troende poetens dubbla roll i förhållande till skriften som 

vi såg i tolkningen av dikten ”Ur ett stort mörker nära bortom…”. Dikten kan läsas bredvid 

Hölderlins inledning till Patmos:  

 Mirjam Tuominen, Dikter III, Söderström, Helsingfors, 1956, s. 3445

 Ibid., s. 35f46

 Mirjam Tuominen, Tema med variationer, orginalutgåvans omslagstext47
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Nära är 
Och svår att fatta Guden. 
Men där fara finns, växer 
Även det räddande.  48

På samma sätt som Gud hos Hölderlin, en litterär valfrändskap för Tuominen, uppträder mörkret 

både som förlust men också som hemkomst – ”framme” i dikten ”Ur ett stort mörker nära 

bortom…” förstår jag på detta sätt – det tillsynes frånvarande är omedelbart närvarande men 

fördolt.  Det med tystnaden besläktade mörkret verkar vara det element som öppnar gränsen 49

mellan det som är fördolt och det som är förhandenvarande.  Detta är kongenialt med den lidandets 50

etik som hon kommer att ägna sig åt i de senare diktsamlingarna, idén om att lidandet bär på en 

frälsningspotential. Mot lidandets ändlösa utbredning i världen står en oändlig gudomlig nåd. 

Tystnad/mörker och tal/ljus är intimt förbundna med varandra. Vidare på temat hittar vi i Gud är 

närvarande följande: 

Många har gått bort eller tystnat och förstummats för att det inte fanns rum för dem; deras verklighet 
var alltför renhjärtad, okonstlad och ändå sträng, […] i religionen är det skapande draget 
utmärkande bortom ord, utan ord – och där ord framgår är de mera en följdföreteelse av det inre 
skapandet än en obetingad förutsättning.  51

Här ser vi hur frågan om språkligt tvång måste förstås som en etisk fråga för Tuominen. Etisk 

eftersom det handlar om övergrepp på människors inre och deras skapande lust som har grund i en 

gudomlig verklighet.  

 En nära besläktad idé om förhållandet mellan det skapande ögonblickets fördolda 

natur och språkets sekundära konkretion hittar vi i Fioretos läsning av Walter Benjamins tanke om 

förhållandet mellan det skapande ögonblicket och det efterkommande språket. Med Fioretos kan 

detta även hjälpa oss som läsare att lokalisera vår egen, läsarens, plats i poesin; denna tystnadens 

gränstrakt. Avsnittet som citeras nedan ur Det kritiska ögonblicket behandlar cesuren, de tysta 

punkterna i bland annat Celans dikter som Fioretos med ett begrepp lånat från Nietzsche kallar ”det 

 Friedrich Hölderlin, Kom nu, eld!, s. 63 [”Nah ist/Und schwer zu fassen der Gott./Wo aber Gefahr ist, 48

wächst/Das Rettende Auch.”]

 I Matt 6:6 heter det: ”Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till 49

din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.” (1917 års översättning)

 Hölderlins dikt Patmos handlar om aposteln Johannes visioner av apokalypsen, som är både räddningens 50

och undergångens tid enligt kristen tradition. Apokalyps betyder, från grekiska apokalypsis, avslöjande [av 
fördolda ting] eller uppenbarelse.

 Mirjam Tuominen, Gud är närvarande, s. 15151
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gåtfulla x” som är något ofrånkomligt annorlunda. Detta gåtfulla x är ”avläsbart som spår och 

inskrift” och ”värjer sig i sista hand mot tolkningens överföring från bild till mening”.  Dessa tysta 52

element i dikten ”tycks motstå en definition i form av utsagor med förklaringskraft”.  Fioretos 53

menar att vi inte slutgiltigt kan ringa in dessa tysta punkters mening även om de är verkningsfulla 

och till och med helt centrala i textens struktur eftersom dess drabbande ”verkar sakna all temporal 

stabilitet […] liksom blixten”.  Språket är i förhållande till den skapande insikten sekundärt, som 54

ett i dagen porlande vatten ur en djupare men osynlig källa. Vi kan tala om dess följdverkningar, om 

dess spår i dikten och vår läsning:  

Den insikt som här möjliggörs (och som med nödvändighet är förbunden med ett receptivt element) 
måste bli ett derivat, en sekunda form av den gudomligare ingivelse som också brukar kallas snilleblixt. 
Vill man betrakta den litterära texten i det metaforiska ljuset av sådana blixtar vore deras 
efterverkningar i läsakten snarast att likna vid en åska – ett senfärdigt muller likt det som Benjamin 
talar om […] där det heter att det på ”de områden vi har att göra med bara finns kunskap blixtlikt. 
Texten är den länge efteråt mullrande åskan”. För på samma sätt som den litterära texten snarast utgör 
åskan i en blixtrande process är läsningen regnet som följer i dess spår.  55

Vi kan i vårt resonemang inte få fatt i blixten direkt, den initiala insikt vars följdverkning är den 

skrift vi läser. Men vad vi kan tala om är den läsningens erfarenhet som liksom regnet inträffar efter 

åskans muller. Förhoppningsvis kan denna text samla något av detta regn; det läsningens regn som 

runnit genom mig. 

 Tystnadens roll i Tuominens religiösa åskådning och litterära praktik kan ställas i 

relation till Mäster Eckharts mystik, som är viktig för den modernistiska rörelse Tuominen är en del 

av. Olsson skriver att Tuominen i och med sin vändning mot poesin ansluter sig 

till en radikal modernistisk tradition, som brutalt gör upp med givna förutsättningar och ofta styrs av 
andliga motiv. Hon skapar inte bara dikt, skrivandet är en negationens väg där förintandet av orden är 
ett led i jagövergivandet – att ”bliva ingen”, också titeln på hennes prosabok från 1949.  56

Eckhart betonar ”den negativa vägen”, där varje förminskande föreställning och formulering måste 

utplånas för att ge plats för den av nåd skänkta insikten bortom ord. Anders Olsson skriver i 

Läsningar av intet att det centrala för Eckharts inflytande på modernisterna härrör från att ”han 

utvecklar en transcendent negation, som kan fungera som ett svar på nihilismen samtidigt som den 

 Aris Fioretos, Det kritiska ögonblicket, s. 19352

 Ibid., s. 19353

 Ibid., s. 19454

 Ibid.,55

 Anders Olsson, Läsningar av intet, s. 32956
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tillfredsställer en skeptiskt driven kunskapsteori”.  Tystnaden här är alltså inte tom, utan snarare ett 57

element som ger utrymme för en större närvaro. Tystnaden som form och trop i Tuominens poesi är 

inte svårt att tolka som ett uttryck för ödmjukheten inför Guds större än som det talas om inom den 

kristna mystiken.  Hos Parmenides heter det som känt att inget kan komma ur intet.  I denna 58 59

mystiska förståelse är det dock tvärtom: Intet är, som i Första mosebok, en förutsättning för 

gudomlig tillblivelse. Olsson menar att det enligt de av Eckhart inspirerade modernisterna, så som 

Tuominen, förhåller sig annorlunda med poesin än med det språk som strukturerar sig som begrepp 

och utsaga. Poesin är undantagen Eckharts krav på absolut tystnad inför det som språket inte kan 

beskriva, eftersom poesin ”kan ge en aning om det som annars, med de mänskliga begreppens 

alltför trånga skrankor, skulle förbli ofattbart”.  Därför kan Tuominen fortsätta att skriva dikter, 60

trots språkets tendens att förråda sanningen – eftersom diktens tal inte nödvändigtvis utesluter detta 

andra, ofattbara, så som begreppen tenderar att göra, utan till och med kan peka mot det. I Under 

jorden sjönk lyder den andra dikten som en bön om ett annat sätt att tala: 

Gör mig ren 
lär mig tystnad 
gör mig hel 
lär mig nya ord 
ord som inte är ord 
ord som är som tystnad 
[…] 
inte tes 
inte antites 
men syntes. 

 Anders Olsson, Läsningar av intet, s. 6457

 Se t.ex. det apofatiska portalverket av Dionysios Areopagita, De himmelska hierarkierna, Orotodox 58

tidning & bokh. (OTBH), Stockholm, 2003.

 Parmenides brukar idiomatiskt återges på latin: ”Ex nihílo nihil fit”. Fragment 6 lyder dock enligt det 59

grekiska orginalet:  

 χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ᾽ ἐὸν ἔµµεναι· ἔστι γὰρ εἶναι, 
 µηδὲν δ᾽ οὐκ ἔστιν· τά σ᾽ ἐγὼ φράζεσθαι ἄνωγα. 
 
(Parmenides & Fülleborn, Georg Gustav, Parmenidou tou Eleatou Leipsana ; Fragmente des Parmenides, 
Frommann, Züllichau, 1795)  

Översatt av mig till svenska m.h.a. John Burnets klassiska engelska översättning från 1908:  
 
 Det måste vara så att det som kan tänkas och sägas är, för det är möjligt för det att vara,  
 och det är inte möjligt för intet att bli något 

 Anders Olsson, Läsningar av intet, s. 6660
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Må livet och döden  
hålla varandra i jämvikt.  61

Björlings tystnad 

Även hos Björling finns tystnaden som sanningens och diktens modus, men där det hos Tuominen 

handlar om ett möte mellan människa och Gud är tystnaden hos Björling främst en figur för 

gemenskap mellan människor, ett fält för beröring. I diktens i tystnad dränkta sätt att tala blir ordet 

inte bara en intellektuell förnimmelse utan likväl en visuell och kinestetisk: 

Du går de  
ord 
och var 
var du, det var 
jag vet ej och  
att till ditt öga 
vill  
och med ögat 
blott med finger  62

Om denna mellanmänskliga aspekt hos Björling, diktens tystnad som en intimitetens gestik, heter 

det hos Horace Engdahl:  

Att möta ett du tycks för Björling ha varit det samma som att bära fram något osagt. Han förknippar 
handslag och blick med ”ohördrösten” – ett uttryck som i lika mån vetter mot tal och tystnad. […] 
[D]et som Wittgenstein avvisar från samtalet är det för tanken grundläggande. För att inse detta 
räcker det egentligen med att känna den aktiva kraften hos verbet tiga. Att tiga om något är inte att 
bortse från det eller att utplåna det. Det är att ge det ett annat slags närvaro än den som sägandet 
erbjuder. En tystnad som visar hän mot obegriplighetens outsagda grund är långt mera än ordens 
motsats.  63

Det tål att påpekas att Björlings förståelse för språk och tystnad inte vilar på en teoretisk 

tankestruktur som skulle förstås bättre genom en ackumulativ läsning.  Men orden och ordens 64

tystnad och tystnaden som talar är teman som alltid återkommer i hans dikter. Det ligger i sakens 

natur att Björlings tänkande inte utvecklas till ett system av kategorier och begrepp, eftersom det 

 Mirjam Tuominen, Under jorden sjönk, Söderström, Helsingfors, 1954, s. 8f61

 Gunnar Björling, Du går de ord, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1955, s. 962

 Horace Engdahl, Beröringens ABC, en essä om rösten i litteraturen, Bonnier, Stockholm, 1994, s. 130f63

 Jag refererar här till Wittgensteins Tractatus, som Engdahl i citatet ställer bredvid Björling. Tractatus är 64

ackumulativt uppbyggd, som ett slags stegring från den första punkten (1) till den sista (7).
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systematiska tänkandets sätt att uppställa tankar i begreppsliga ordningar, på motsvarande sätt som 

hos Tuominen, är inkommensurabelt med Björlings tal om diktens uppdrag att ”öppna livets portar, 

visa på en väg utöver begränsningen, visa på ej-begränsade livssammanhang".  Man måste dock 65

ständigt påminna sig om att Björlings dikt inte skall förstås som en tekniskt förfinad gestaltning av 

ett helhetligt strukturerat resonemang kring språk. Annars riskerar man att göra det av ren 

intellektuell oaktsamhet, en oaktsamhet tillika självtillräcklighet som Björling vill göra oss 

uppmärksamma på. Vi måste alltså akta oss från att genom en reflexmässigt diskursiv 

tankeoperation göra om dikten till ett fragment ur en större språkfilosofisk tankestruktur. Engdahl 

visar på det bedrägliga med en alltför idealistisk förståelse av Björlings poesi. Han noterar att 

likheten mellan hans [Björlings] tänkande och den idealistiska filosofin är skenbar, eftersom tillvarons 
ickebegräsning för honom också är dess ickeförnuftsenlighet. Den princip som är verksam i 
verkligheten är enligt hans mening omöjlig att sätta på begrepp. Den är alltså inte tillgänglig för något 
metodiskt arbetande intellekt. Obegränsningen framträder på ett annorlunda sätt i var tid och vart öde. 
Så är detaljen sannare än det hela och fragmentet ett uttryck för troheten mot det oändliga.  66

Denna hållning, att fragmentet bär på en egen sanning, kan ytterligare belysas med hjälp av 

Adornos förståelse för konsten som varande sanning på ett annat sätt än ”det diskursiva vetandet”.  67

Anders Johansson påpekar i Avhandling i litteraturvetenskap att världen enligt Adornos förståelse 

inte är idealisk och därför omöjlig att fixera i begrepp. Och ”det som är förnuftigt är inte verkligt; 

och det som är verkligt är inte förnuftigt.”  Däremot kan konsten, här dikten, vara sann på ett annat 68

sätt. Inte genom att översätta det verkliga till begrepp, men genom sitt sätt att framträda som ett i sig 

verkligt, ett i sig sant. Adorno hävdar enligt Johanssons tolkning att konsten 

bär på en sanningshalt. […] Det som åsyftas är varken konstnärens realiserade intention, någon 
evigt oföränderlig idé verket bär på eller någon sublim tolkning […]. Sanningshalten är snarare en 
ständigt rörlig gräns, en flyktig indikation om att det finns något mer, något bortom både samhället 
som det ser ut och det diskursiva vetandet.   69

Detta mer är lätt att förstå som det Björling talar om som inte varande i orden, det ordlösa ord, som 

dikterna ofta talar om – den aspekt av ordet som inte går att förstås som ord i semiotisk bemärkelse. 

 Gunnar Björling, ”Universalism”, Quosego, s. 7065

 Horace Engdahl, Beröringens ABC, s. 13966

 Se nedan för citat ur Ästhetische Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970.67

 Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter, Glänta 68

produktion, Diss. Göteborg : Univ., 2003,Göteborg, 2003, s. 29

 Ibid., s. 3669
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Detta kan jämföras med det Blanchot skriver om författarens vilja att i ord fånga Intet, ”den brist på 

språk” som drabbat honom och som framrusar mot honom i hans ensamhet. Fånga det ”inte med en 

hänvisning utan i dess egen sanning.”  Frågan återstår dock vad vi skall lägga vikt vid i vår läsning 70

av dikt. Och om vi inte kan läsa de utsagor som förekommer i dikten, alltså det som ser ut som 

utsagor, så som vi vanligtvis läser utsagor, hur skall vi då förstå dess språk? Det finns knappast 

något entydigt svar på denna fråga, och sanningen att säga måste textens uttalsposition i vår 

förståelse tillåtas vara skiftande. Men det som Björling vill få oss att förstå är att något väsentligt för 

dikten är bortom dikten, något i ordet är inte i ordet och att denna tystnadens aspekt, denna tystnad, 

har något viktigt att säga oss. I tystnadens stillhet framträder en annan slags närvaro, ett annat slags 

tal: 

Lik en bön är 
tystnande 
och talar  71

Sakledet saknas i denna liknelse, på typiskt vis hos Björling, och kvar är bara bildledet där detta 

frånvarande liknas vid en bön. Denna tystnad verkar dela karaktärsdrag med bönen som tystnar 

inför en större tystnad och som däri också finner sitt tals mening, som förtröstan på en verklighet 

bortom denna synliga och hörbara. Detta med att tystnaden är ett slags närvaro kan läsas mot det 

Blanchot hävdar om att författarens frånvaro är förnimbar som ”tonfall” och att denna närvarande 

frånvaro är verksam i vår läsning av litterära texter. Tonfallet, menar Blanchot, är  

den intima tystnad han [författaren] påtvingar ordet, vilket gör att denna tystnad alltjämt är hans, det 
som återstår av honom i den diskretion som för honom åt sidan.  72

Det är mot förståelsen av detta faktum – att den talandes röst i texten är verksam som en närvarande 

frånvaro – som Björlings tystnad som skrift måste förstås. Tystnaden kan alltså med Blanchot 

förstås som något gällande diktarens eget förhållande till det han skriver, likaväl som diktens tilltal 

till den läsande. Som Engdahl påpekar: ”[A]tt lyssna till rösten är inte att ’förstå’ detta osägbara”.  73

Däremot framträder det för oss när vi läser Björling, en poetisk transgression som Engdahl häpnar 

inför: 

 Maurice Blanchot, Essäer, s. 11f70

 Gunnar Björling, Ohört blott, Söderström, Helsingfors, 1948, s. 1571

 Maurice Blanchot, Essäer, s. 5072

 Horace Engdahl, Beröringens ABC, s. 14573
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Något underbart inträffar [när vi lyssnar till rösten i dikten] samtidigt: tiden mister sin söndrande makt, 
de döda är med och barnet står upp på nytt, i sin ogripbara oskuld. Detta fullbordas logiskt sett vid 
sidan om påståendenas värld, i önskningar, negationer och paradoxer. Endast som röst är det verkligt.  74

I Björlings tankar om språk och sanning, hur anti-systematiska de än är, går det att identifiera ett 

uppfordrande tal om en dynamisk inställning till dikten, ett läsande med botten i både en estetisk 

uppmärksamhet och en etisk lyhördhet.  Han skriver i Quosego att det ”formella kravet på att 75

pröva sanningen och vårt samvetes renhet […] den estetiska halten i människas skapelser, särskilt 

de rena konstskapelserna, det kravet fortbestår”.  På detta sätt står dikten i Björlings poetik, eller 76

skall man säga credo, i motsats till det skrivande som hyllar kravet på utsagans neutrala 

allmängiltighet som sitt tänkandes imperativ. Dikten är en plats för rörligt tänkande, rörligt språk, 

men dock inte i nihilistiskt godtycke utan framförallt som liv och sanning. (”Allt är relativt men inte 

godtyckligt” heter det i Quosego.)  Det allmängiltiga, om sådant finns, är diktens mänskliga sida, 77

relationen mellan ett talande jag och ett lyssnande du, och i läsningen jämte skrivandet erkännandet 

av just verklighetens samtidiga relativitet och nödvändighet. Det är dock framförallt som diktens 

lyssnande du som vi måste uppfatta oss själva som läsare och vår läsning som regnet marken tar 

emot efter åskans blixtar, för att åter parafrasera citatet av Benjamin/Fioretos. Dikten liksom 

handslaget är för Björling inte bara upprepning av en procedur, ett konventionellt teckensystem, 

utan också, om den tas på rätt sätt, en form för sanna möten mellan människor. Paul Celan skulle 

kunna instämma med Björlings jämförelse med dikten och handslaget:  

Endast sanna händer skriver sanna dikter. Jag ser ingen principiell skillnad mellan handtryckning och 
dikt.  78

 Horace Engdahl, ”Tystnaden i ordet”, Björlingstudier: föredrag vid Gunnar Björling-symposiet den 18-19 74

maj 1992, Svenska litteratursällsk. i Finland, Helsingfors, 1993, s. 156

 Carl-Johan Malmberg skriver i "Dikts mångtonighet ett aldrig uttänkt”, Björlingstudier: ”Gunnar Björling 75

lyssnar till sig själv, som musik, som en ordkonsert; han lyssnar inte för att förklara och förstå utan för att – 
lyssna.” (s. 165)

 Gunnar Björling, ”Universalism”, Quosego, s. 7076

 ”[A]llt är relativt, men inte godtyckligt”, Ibid., s. 6977

 Paul Celan, Gesammelte Werke in fünf Bänden. Bd 3, Gedichte III, Prosa, Reden, 2. Aufl., Suhrkamp, 78

Frankfurt am Main, 1992, s. 177 [”Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte. Ich sehe keinen prinzipiellen 
Unterschied zwischen Händedruck und Gedicht.”]
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För Björling upphör språket aldrig att bära på en grundläggande tvetydighet – orden både ljuder och 

är tysta, formulerar och tiger – en tvetydighet som poeten befinner sig i mitten av och gestaltar i sitt 

skrivande: 

 Mitt språk är ej i orden  79

 Orden är ändlösa tigande under  80

Gång på gång turneras det i Björlings dikter att det i orden bor en tystnad, att något hörs som är tyst. 

Ett försök att begripa denna tystnad är dömt att misslyckas, eftersom denna tystnad förefaller 

undandra sig förklaring. Vi kan dock notera att Tuominens tanke om upprättelse för det 

undertryckta, som vi såg tidigare i uppsatsen; solidariteten med det som inte får plats i den 

etablerade språkliga diskursen, finner affinitet hos Björling. Också hos honom tillhör det ”ordlösa 

ordet” en marginaliserad röst: 

det skall 
och när pappren faller från bordet 
och det skrivnas text ur en synlighet går ut 
och vi skall höra de osagda orden 
vi kan höra den minst vägdas röst 
det är forsen av liv de förstummades 
röst  81

Detta är en viktig aspekt av Björlings förståelse för tystnaden; diktens kallelse att vända sig mot den 

förstummade rösten och paradoxalt nog det som aldrig kan skrivas (och därför lever i väntan på den 

stund när ”pappren faller från bordet” och ”det skrivnas text ur en synlighet går ut”).  Engdahl 82

föreslår att det riktiga läsandet av tystnaden i Björlings dikter ”är att ta emot det [osagda] som en 

beröring”.  Han menar vidare att ”stämman blir ett fält för närheten mellan jag och du” och att vi 83

kan förstå dessa björlingska tystnadsteman ”som figurer för kärlekslängtan”.  Jag föreslår dock att 84

 Gunnar Björling, ”Universalistisk Dada-Individualism”, Quosego, s. 9179

 Gunnar Björling, Vilande dag, s. 7780

 Gunnar Björling, Ord och att ej annat, Söderström, Helsingfors, 1945, s. 1681

 Ibid.82

 Horace Engdahl, Beröringens ABC, s. 14583

 Horace Engdahl, Beröringens ABC, s. 14584
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man inte bestämmer sig för en eller vissa tolkningar av tystnadsfigurens innebörd hos Björling utan 

istället låter de många leva jämsides. Det är som detta krav på komplexitet i läsningen som jag 

förstår Björlings tal om de obegränsade livssammanhangen och den obegränsade formen, ett krav vi 

måste ställa på vår läsning. 

 Mot denna bakgrund, förståelsen av tystnaden som tema hos Björling och dess etiska 

och estetiska betydelse, kan vi också förstå poetens upproriska inställning till form; den uppbrutna 

syntaxen, avbrotten, de plötsliga hoppen, de stumma punkterna. Upproret, det språkliga motståndet, 

bär dessa tystnadens märken. Maria Birgersson menar i en essä om det etiska hos Björling att  

när Björling talade om ”protesten” och när han inräknade sig själv som en fullföljare av en tradition 
som skapats av Jesus och fortsatts av Martin Luther – så är det för att förklara sitt trots mot alla reglers 
tvångströja, moraliska såväl som formella som integrerats i hans författarskap. Men vad som kan lösa 
oss ur tvångströjan, det är den regellösa regelns bud. […] Hans språk är moral – moral i en bottenlös 
mening; moral som ett svindlande djup men ett som kan överbryggas av den ljusets, luftens och hoppets 
regnbåge som Björling tecknar – den regellösa regelns bud.  85

Mot denna tolkning kan vi ställa Tuominens relation till den negativa mystiken. Det är helt möjligt 

att jämföra den ”regellösa regelns bud” med mystikens uppfattning om anden som vinden som 

blåser vart den vill och imperativet att lyssna till dess sus. 

 Maria Birgersson, ”Det moraliska med Björling”, Björlingstudier, s. 6985
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Avslutande diskussion  

Om dikt som tolkning och sanning 

Att läsa och tolka poesi innebär en del svårigheter. En del av dessa svårigheter har att göra med 

diktens oöversättbarhet; eftersom form och innehåll är så intimt sammanflätade i dikten löper varje 

försök att förklara en dikts innebörd risk att begå ett slags intellektuellt övergrepp på densamma.  

En fråga för denna uppsats har varit just denna, hur man kan tolka dikt utan att beröva den dess 

karaktär av ”öppenhet”. Man kan luras att tro att det ligger nära till hands att avhandla dikt i text, 

eftersom de båda (dikten och uppsatsen) nyttjar samma medium: skriften. Likheten är dock skenbar. 

Dikten är förmodligen närmare besläktad med konsten än med den akademiskt prövande texten, och 

som Johansson påpekar i en kommentar till Adornos Ästhetische Theorie: 

Konsten bär på – eller är rent av – den sanning filosofin saknar, men är oförmögen att uttrycka den. 
Sanningen måste realiseras utifrån av ett tolkande subjekt. […] därmed är vi tillbaka i den subjekt/
objekt-relation som det filosofiska tänkandet sitter fast i. Följaktligen är också denna aspekt av konsten 
aporetisk: ’tolkningen’ är inte bara nödvändig, utan också omöjlig.  86

Kan Mirjam Tuominens och Gunnar Björlings olika men besläktade inställningar till dessa saker 

hjälpa oss att förstå hur vi skall läsa poesi? Deras hållningar är motstridiga i det att Tuominens idé 

om konsten är att den bör söndras och överges (och samtidigt fortsätta) – varför Anders Olsson ger 

henne namnet ”ikonoklasten” – vilket står i strid med tanken hos Björling att varje diktfragment 

utgör något oerhört värdefullt som just på grund av sitt varande av fragment speglar universum på 

ett sant sätt . Hos Björling flyter allt samtidigt som allt syns i det enda, detaljen, vilket dikten bör 

gestalta.  Hos Tuominen är alltet en del av Guds skapande kraft och transcendent i förhållande till 87

språket. 

 Ett förlikande sätt att förstå konstens sanning skulle kunna formas med hjälp av 

Martin Heideggers sanningsbegrepp, aletheia, som formuleras i det fenomenologiska portalverket 

Vara och tid – ett begrepp som kan översättas till svenska som oförborgadhet.  Oförborgadhet 88

syftar på varats framträdande ur sin förborgadhet: Varats (”är:ets”) framvisande i det varande (”det 

som är”), för att tala heideggerska, är sanningens väsen. Alltså själva varats visande. Det betyder, 

 Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap, s. 3686

 Att alltet syns i det ena, är en gammal ide som kan spåras tillbaka till Herakleitos: ”Förbindelser: helt och 87

icke helt, samgående och isärgående, samklingande och isärklingande, ur allt ett och ur ett allt.” (fr. 10, 
Herakleitos, Fragment, Propexus, Lund, 1997)

 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, VIII. 88

Band, 1927
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något förenklat, att sanningen inte skall förstås som en utsagas överensstämmelse med ett ting, 

vilket ”det traditionella sanningsbegreppet” vill göra gällande, utan att sanningen essentiellt är 

förbunden med världens ”upplåtenhet” (dess tendens att visa sig) och dess hur.  I relation till detta 89

sätt att tänka skulle man för förståelsen av en allmän fråga om poesins sätt att vara sanning ge 

formaspekten en dubbel betydelse – alltså diktens att, dess framträdelse, tillsammans med dess hur. 

Detta är inte svårt att jämföra med Björlings krav på förståelsen för form och innehåll som intimt 

sammanlänkade: 

Vi söker livets, materialets förlösning, alla ting ropar genom oss, även de som inte är i vårt medvetande. 
Det är ej en tanke, avslutad och fullkomlig, som söker uttryck i en skön form. Det är själva tankens 
brottning, det som är i och under tankarna, det är tingen och alla ting bakom dem, livsmaterialet, 
uttryckt i vår förnimmelse, vi bör återge i estetiskt skapande. Vi godtar ej annan form än den som 
innehållet och vår personlighet ger. All form, som inte direkt härrör ur dessa, är inte ”fast formad” 
livsupplevelse, utan ett obehörigt skönhetsvidrigt (för att osant, godtyckligt påtvunget) element. Den 
stör, hur lyckligt given den än må vara, genom sin principiella obehörighet, meningslöshet.  90

Björlings glödande uppmaningar gäller visserligen skrivandet men går likaväl att förstå principiellt 

som en poetik för förståelsen av litteratur, företrädelsevis poesi. Dikten måste till sin form stämma 

överens med ”materialet”, det vill säga den skrivandes upplevelse av tillvaron som helhet, och så 

borde vi väl också förstå läsning, som en aktivitet som engagerar hela människan.  

 Dikten får en speciellt viktig innebörd för den senare Heidegger, som menar att dikten 

står i närmare förbindelse med språket än filosofin eller det vardagliga pratet. Heidegger menar 

dock att tänkandet, filosofin, har en uppgift i förhållande till poesin som går ut på att ta tillvara på 

diktens sätt att förhålla sig till språket och sägandet och att utvidga denna förståelse till andra 

områden.  Eller som det uttrycks i På väg mot språket: ”Tänkandets samtal med diktandet går ut 91

på att framkalla språkets väsen, så att de dödliga åter kan lära sig att bo i språket.”  Vad Heidegger 92

avser med ”språkets väsen” är en större fråga som inte skall avhandlas här, men hos Tuominen kan 

vi se en med det heideggerska tänkandet besläktad tanke om diktens förmåga att framkalla en 

samklang mellan en intimt närvarande fysisk erfarenhet (språket) och en större, universell sanning 

(Gud, evigheten). Vi kan i Gud är närvarande se hur hon i sin förståelse för poesin sätter dess hur, 

dess formaspekt, i förhållande till dess möjlighet att vara sanning. Den avgörande skillnaden mellan 

 Se Martin Heidegger, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson, Daidalos, Göteborg, 2013, §4489

 Gunnar Björling, ”Universalism”, Quosego, s. 6990

 Jag tänker att litteraturvetenskapen kan förstås som detta ”tänkandets samtal med dikten”. (Se Martin 91

Heidegger, På väg mot språket, översättning av Sven-Olov Wallenstein, Ola Nilsson, Drucksache, 
Stockholm, 2012, s. 32.)

 Martin Heidegger, På väg mot språket, s. 3292
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sanning och lögn, själsligt helande eller själslig splittring, ligger i lyssnandets modus. Rimmet, som 

Tuominen talar om i ett avsnitt, är en figur med vilken texten själv manar till läsarens 

uppmärksamhet inför ordens klang och rytm. Rimmet kan  

såsom minutvisarens ljud i uret bringa i harmoni med det oändliga lugnet i de universella tidsmåtten. 
Rimmet, då det är rent, kan i sig upptaga evigheten, det absorberar mystik och undvarar subjektivt: 
uttryck, känslor, iakttagelser av tillfällig art.  93

Rimmet, diktens klang, har alltså potentialen att sammanbinda det tillfälliga, det individuella och 

personliga, med ett mer allmängiltigt sammanhang, en större sanning.  94

 Ett tänkande av detta slag kan visserligen visa på dikten som potentiellt sann, men 

riskerar samtidigt att bli alltför idealistisk till sin karaktär eftersom vi är tvungna att ta ställning till 

flera underliggande premisser för att ta till oss en åskådning med sådana trots allt metafysiska 

anspråk – vilket blir problematiskt för utvecklandet av en mer allmän läsningens poetik. Vi vill 

knappast ha en diskussion om, och förståelse av, läsning som förutsätter ett ställningstagande till 

Heideggers ”fundamentalontologi”. Däremot kan vi för analysen som helhet ta fasta på Heideggers 

kritik av det traditionella sanningsbegreppet och med sanningen som en öppen – och nu möjlig – 

fråga återvända till frågan om läsningen som aktivitet.  

 Frågan hur vi läser dikt återstår alltså fortfarande. Frågan är tvåfaldig: Vi måste dels 

fråga oss vad själva läsningens aktivitet är, dels hur vår läsning skall kunna förmedlas, till exempel 

när vi som här sysselsätter oss med Björlings och Tuominens tystnadstemata. Olsson menar i det 

meta-teoretiska verket Den okända texten att de två huvudsakliga teoribildningarna för tolkning, 

hermeneutiken och dekonstruktionen, som tillämpas inom litteraturvetenskaplig forskning har 

uppenbara brister för tolkning av poesi. Han menar att betoningen av ”det poetiska i språket som en 

ständig förskjutning av meningen […] blottar den allvarliga begränsningen i varje form av litterär 

hermeneutik”.  Hermeneutiken strävar närmast utan undantag efter att ”översätta meningen hos det 95

 Mirjam Tuominen, Gud är närvarande, s. 1393

 Intressant att jämföra med det som Hans Ruin d.ä. skriver i Poesiens mystik: ”[I] poesin, beror allt av att 94

ordet, som uttalas och som vi lyssna till, icke är blott vad israeliterna kallade ’läppord’, utan ett verkligt ord – 
ett ord, om vilket vi kunna säga att ’den som yttrar det till en annan, lägger vad han i sin själv har skapat raka 
vägen in i en annans, så att det där verkar med all den realitet det innehåller’, [enligt] Josh. Pedersens 
karakteristik av vad det sanna ordet enligt israelitisk uppfattning innebär. Men denna realitet [...] finner ordet 
endast när det upphör att vara vad det oftast är för oss, blott en enhet i ett abstrakt idiom, en bärare av en 
’betydelse’: den urgamla förbindelsen mellan ljuden och vårt emotionella liv måste återupprättas – en 
förbindelse, som försvagats i samma mån ordet blev ett medel för människan att höja sig till allmänna idéer 
och tankar och utveckla analysens och vetenskapens ande. Ordet skall åter bli kött – bli vad det en gång var, 
en verklighet med rötter i hela vårt psykofysiska väsen.” (s. 304)

 Anders Olsson, Den okända texten, s. 12095
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yttrade”, vilket blir problematiskt när det poetiska yttrandets mening, som vi tidigare såg hos 

Fioretos, inte kan förstås som begrepp och i det längsta undandrar sig översättning till utsagor med 

”förklaringskraft”.  Dekonstruktionen lider enligt Olsson av motsatt problem: Den är upptagen av 96

att peka ”på det oöversättbara i samma yttrande, och ser det därvid inte bara som tal utan som 

’skrift’ eller en serie dubbla markeringar”.  Dekonstruktionen vars främsta metod är att studera det 97

språkliga tecknets betydelseförskjutningar inom ramen för ”språkets spel med skillnader” (en 

uttryckligen relativistisk hållning i frågan om texters mening) förutsätter en viss teoretisk 

kompetens och en så att säga vetenskaplig ambition. Denna höga teoretiska nivå riskerar att göra 

läsakten ”steril och utan sensibilitet för det individuella” och försumma ”den [läsningens] kreativa 

aspekt som Proust åsyftade med orden: ’On devine en lisant, on crée’”.  Detta, läsningen som en 98

skapande handling, pekar tillbaka på den tolkningsteori som Adorno skriver om i Ästhetische 

Theorie, idén om en skapande tolkning som aldrig kan bli klar och som alltid måste fortgå; en 

läsandets aktivitet som är lika omöjlig som nödvändig.  Tolkningen inom litteraturvetenskapen 99

skulle med Adorno kunna betraktas som mötet mellan två olika sanningsbegrepp, ett möte, som på 

grund av sin fundamentalt aporetiska karaktär aldrig kan framkomma med någon slutgiltig lösning 

på tolkningens problem. Det heter hos Adorno: 

Det diskursiva vetandets sanning ligger i öppen dag, men det betyder inte att det innehar sanningen; 
det vetande som konsten är har sanningen, men som något med det [vetandet] själv 
inkommensurabelt.  100

Som vi ser är ”det diskursiva vetandet” och konsten, hos Adorno, i grunden motstridiga med 

avseende på sanningsaspekten. När man läser stycket på tyska (se fotnot) framstår det ännu 

tydligare att det är just den diskursiva kunskapens ofördoldhet, dess redovisande karaktär, som står i 

strid med sanningens vara så som den framträder i konsten.  Men denna konstens sanning måste – 

 Anders Olsson, Den okända texten, s. 12096

 Ibid.97

 Ibid., s. 121 [blir på svenska ungefär: ”Vi gissar när vi läser, vi skapar” (min övers.)]98

 Läsningens skapande, som Proust talar om som en gissningslek, kan jämföras med Schleiermachers idé om 99

divinationsakten; den slutförande delen av tolkningens process som sammanför den läsande med det lästas 
mening. Divination är det element i tolkningen, för Schleiermacher, som särskiljer den från andra 
vetenskapliga discipliner, eftersom den kräver en personlig och s.a.s. själslig insats. Divinationen kan likaväl 
förstås som just den skapande gissningen [fr. deviner] som Proust talar om. Det centrala, och gemensamma, 
för dessa två uttryck är att det för att läsningen skall bli hel krävs något mer än att vi förstår textens 
bokstavliga mening – vi måste överskrida den i en akt av skapande. (Se Fredrik Schleiermacher, 
Hermeneutik und Kritik, Berlin, bei G. Reimer, 1838)

 Theodor W. Adorno, Ästhetische theorie, s. 194 [”Unverhüllt ist das Wahre der diskursiven Erkenntnis, 100

aber dafür hat sie es nicht; die Erkenntnis, welche Kunst is, hat es, aber als ein ihr Inkommensurables.”]
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som Johansson påpekar i en kommentar till Adornos Ästhetische Theorie – ”realiseras utgående 

ifrån ett tolkande subjekt”.  Därför måste den tolkande aktiviteten fortsätta sitt omöjliga uppdrag 101

som en dialog mellan läsaren och konsten, i detta fall dikten, och i sin utläggning göra denna dialog 

synlig. Med Björling kan vi förstå denna skrivandets och tolkandets personliga hållning (som både 

Prousts/Schleiermachers (se fotnot 98) skapande läsning samt Adornos aporetiska 

tolkningsuppdrag) till dikten som dess livsaspekt, dess relationella sida, som i hans poetik i 

Quosego är central för det – nota bene! – sanna skapandet.  

 Om vi förstår läsaren som aktiv medskapare i textens tillblivelse som mening, snarare 

än som en kontingent mottagare för ett färdigt meddelande, borde vi för att tala med Björling i 

läsningen lägga vikt vid ”den personliga intensiteten, gripenheten […], den personliga befrielsen  

[…] inte rabaldret, men inte heller den s.k. klarheten, utan det personliga livsinnehållets äkthet, 

sanning och rikedom” – precis som poeten i sitt skrivande.  För att utvidga Benjamins/Fioretos 102

metafor för läsningen som regnet efter åskans fördröjda muller, kunde vi betrakta läsaren och 

författaren som två kolliderande väderfronter vilka är upphovet till denna litteraturens laddning.  103

När vi läser realiserar vi inte en förutbestämd intention utan för att läsa måste vi förbli öppna för 

textens annanhet, precis som den skrivande riktar sig till läsaren som en annan. Då är vi som läsare 

närvarande i en skapande aktivitet och erfar texten som språk, utsagor, tankar, som röst, bild eller 

”tonfall” för att prata med Blanchot – den tystnadens aspekt i språket som är det personligas märke. 

 Mot bakgrund av denna förståelse för den poetiska erfarenheten som en dialog, eller 

snarast trialog, mellan läsare, författare och dikt, kan vi läsa tystnaden hos Björling och Tuominen 

som lyssnandets ödmjuka modus, en uppmärksamhet inför tillvarons obegriplighet; det påtagliga 

och ändå ogripbara i ett människoansikte eller Guds närvaro, en fågel eller en dikt. Tystnaden som 

tecknet för en i allt inneboende sanning. 

 Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap, s. 37101

 Gunnar Björling, ”Universalism”, Quosego, s. 71102

 De två fronterna är besläktade: läsningen som underliggande aktivitet i skrivakten och ett slags 103

medskapande skrivakt underliggande i läsakten.
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