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Abstract 
 

In this essay I show how Wozu Dichter? (1946) and the writings of Rilke can be read as a change in 

Heidegger’s relationship and view on poetry. Through a close reading of the text I trace the change 

from a society directed political and critical view on poetry, to a view which places language itself 

at heart. These different viewpoints correspond respectively to Heidegger’s readings and 

interpretations of Hölderlins poetry throughout the 30s to early 40s, and the later more pure 

language philosophical works found in Unterwegs zur Sprache. Hence, I argue that Wozu Dichter? 

can be read as a Bridge between these two (often considered separate) periods in Heidegger’s 

thinking. Furthermore I argue that the work with Rilkes poetry directly influenced Heidegger’s 

approach in Unterwegs zur Sprache, and marks a tonal change in the in his works. To illustrate this, 

I draw a parallel between the statement that poetry is “more saying”, which is developed in Wozu 

Dichter? and the claim in Die Sprache (1950) that poetry is “pure saying”. I also argue that Rilke’s 

idea of the “more saying” poetry as creation of “a safe-being”, which Heidegger talks about in 

terms of a district (Bezirk) and house of being, correlates to the view in Die Sprache of language as 

a domestic context. This view does not appear in the earlier texts about Hölderlin, such as Hölderlin 

und das Wesen der Dichtung. Hence it represents a new way of viewing the nature of language, not 

as a thing we have to examine through the nature of humanity, but instead as a locality we have to 

learn to live in and through. 

 

Keywords: Heidegger, Rilke, Wozu Dichter?, poetry, philosophy, language. 
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Inledning  

Man skulle kanske kunna säga att dialogen mellan dikten och poesin är lika komplex som den är 

långtgående. Filosofer har länge läst och kommenterat poeter, lika mycket som poeter har läst och 

kommenterat filosofer. Intressanta tolkningar, hyllningar, liksom orättvisor, har kommit från båda 

hållen, och många frågor har uppstår i detta möte: hur ska man se på användningen av filosofi i 

poesin och poesin i filosofin? Hur spelar dessa in i varandra? Och varför är de intressanta för 

varandra? Jag kommer inte kunna, eller försöka, besvara dessa frågor som sådana. Utan istället 

berör jag mig i huvudsak med några reducerade frågor rörande en specifik relation: nämligen den 

mellan Martin Heidegger och Rainer Maria Rilke.  

Denna uppsats består i en närläsning av Heideggers essä Wozu Dichter? (1946).1 Detta görs 

dels genom att ingående arbeta med begreppsvärlden som målas upp i texten, men också genom att 

dra paralleller till andra delar av Heideggers verk – Hölderlin och diktandets väsen (Hölderlin und 

das Wesen der Dichtung) och På väg mot språket (Unterwegs zur Sprache).2 Jag har försökt tolka 

Wozu Dichter? på ett sätt som appellerar bakåt mot Heideggers intresse för Hölderlin, samt framåt 

mot hans intresse för ”språket självt”. Jag vill vissa hur denna essä kan läsas som representerande 

en tonförändring i Heideggers tänkande. Om man så vill, med hänvisning till Heideggers egna 

begrepp, syftar jag att åskådliggöra hur essän gestaltar ett “på väg mot” i Heideggers tänkande.3  

Wozu Dichter? är en föreläsning som Heidegger skrev och höll i anslutning till 20-

årsjubileet av Rilkes död. Dock rör det sig knappast om en hyllning eller minnesceremoni – vilket 

man kanske skulle kunna tro med tanke på omständigheterna – utan snarare verkar det likna 

någonting mellan ett möte av forna vänner och en uppgörelse. Något står på spel i detta laddade 

sammanträde, och Rilke må visserligen vara den viktigaste pjäsen i detta spel, men samtidigt är en 

pjäs alltid bara en del i det stora hela. Heidegger nämner över huvud taget inte ens Rilke förrän fem 

sidor in i texten, och när han väl gör det är det endast genom att ställa upp honom mot Hölderlin. 

Texten börjar i det begrepp ”torftighet” (Dürftigkeit) som Hölderlin använt för att karaktärisera sin 

tid som en tid av gudarnas flykt och frånvaro. Heidegger återupplivar detta begrepp i relation till 

Rilke, varigenom han försöker påvisa nya symptom på sjukdom i samhällskroppen. 4 

                                                 
1 Wozu Dichter? finns i Heideggers samlade verk, Gesamtausgabe Ab1. Bd. 5. Holzwege, refereras fortsättningsvis till 

som GA, 1:5. Texten finns ännu inte översatt till svenska, men återfinns på engelska i boken, Poetry, Language, 

Thought, vid namn What are poets for? (referens återfinns i litteratur lista). 
2 I huvudsak Språket (Die Sprache) som finns i översättning av Sven-Olov Wallenstein och Ola Nilsson i textsamlingen 

På väg mot språket. Hölderlin och diktandets väsen finns i översättning av Hans Ruin från en upplaga av Kris (se 

litteraturlista). 
3 Utöver På väg mot språket, se Vara och Tid, där Heidegger pratar om hur tillvaron, ofta förstått som människan, 

ständigt befinner sig i ett “på väg mot”. 
4 Man kan också påpeka, även om en analys av detta givetvis blir svårt inom ramen för denna uppsats, att det ganska 

uppenbarligen finns något problematiskt med en text om tidens torftighet, skriven 1946, som inte ens nämner andra 
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Det finns inte så mycket skrivet om Wozu Dichter? men essän är ändå intressant av många 

anledningar. Jämfört med Heideggers andra verk om diktandet är Wozu Dichter? nämligen på 

många sätt en avvikande och därför till viss del problematisk text: dels vad gäller Heideggers inre 

filosofiska projekt, vilket är mitt huvudämne, men också vad gäller den yttre historiska kontexten 

vid vilken denna uppsats är skriven (vilket jag i korthet återkommer till). Hölderlin och diktandets 

väsen (1936), Hölderlins Hymne ”der Ister” (1942), Wozu Dichter (1946), och Språket (die 

Sprache) (1950) från textsamlingen På väg mot språket, är alla lika varandra på det sätt att de riktar 

sig mot dikt, diktande, tanken, och tänkande.5 Men samtidigt är de alla också väldigt olika vad 

gäller formen på detta riktande, på ett sätt som inte alltid är helt tydligt varför. 

Man skulle kunna säga att Wozu Dichter? står – såväl historiskt-kronologiskt som 

innehållsligt-tematiskt – på tröskeln mellan två olika och ofta särskilda perioder i Heideggers 

tänkande: mellan hans intresse innan och under andra världskriget för den tyska idealismen, och den 

senare mer renodlade språkfilosofi som vi finner i hans föreläsningar under 50-talet. Detta anknyter 

till något som Sven-Olov Wallenstein nämner i textsamlingen Heidegger, Poesin och Språket, där 

han säger att Wozu Dichter? kan ses som ”en övergång till ett annat förhållande till dikten.”6 

Wallenstein går inte vidare i detta uttalande (av naturliga själ då det avviker från syftet med hans 

text), men här ämnar jag göra en sådan vidare-gång. Jag försöker vidareutveckla tanken på Wozu 

Dichter? som gående över något: en övergång som jag valt att tematisera som en brygga. 

En brygga låter oss undvika störande moment i vandrandet; något som vi i vanliga fall inte 

kan eller vill vandra igenom. Vidare binder den samman två orter som annars är åtskilda, men själv 

tillhör den varken den ena eller den andra. Bryggan gör en komplicerad handling till något enkelt, 

men är själv inte nödvändigtvis okomplicerad. Wozu Dichter? är långt ifrån enkel, men med hjälp 

av den kan vi lättare röra oss från den ena till den andra orten. Jag nämnde tidigare att jag vill vissa 

hur Wozu Dichter? är ett ”på väg mot” Heideggers kommande verk, och bryggan förefaller en bra 

trop även för detta ändamål. Bryggan rör nämligen både det förgångna, varifrån vi går, samt 

framtiden, vart någonstans vi är på väg. När vi läser Wozu Dichter? bygger vi en bro mellan två 

åtskilda faser i Heideggers tänkande. 

                                                 
världskriget. Istället för att prata om krigets ruinerande konsekvenser som torftiga, engagerar sig Heidegger i en djup 

diskussion om produktion, amerikanisering och tidens gudlöshet. 
5 Heidegger, Martin. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. (Frankfurt am main: Vittorio Klostermann GmbH., 2012); 

Heidegger, Martin. Gesamtausgabe Ab2. Bd. 53. Hölderlins Hymne ”der Ister”. (Frankfurt am main: Vittorio 

Klostermann, 1984); Heidegger, Martin. Gesamtausgabe Ab1. Bd. 5. Holzwege. (Frankfurt am main: Vittorio 

Klostermann GmbH., 2003), refereras fortsättningsvis till som: GA, 1:5; Heidegger, Martin. Gesamtausgabe Ab1. Bd. 

12. Unterwegs zur Sprache. (Frankfurt am main: Vittorio Klostermann GmbH., 2003), refereras fortsättningsvis till 

som: GA, 1:12. 
6 Wallenstein, Sven-Olov. Grannskapet mellan diktande och tänkande. I Heidegger, språket och poesin. (Stockholm: 

Drucksache, 2013), s.24. 
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Mellanförskapet som Wozu Dichter? befinner sig i är källan till huvuddelen av problematiken 

kring texten enligt min mening. I linje med brygg-figuren kan den tyckas sträcka sig över något 

ödesdigert som varken platsar här eller där. Mot bakgrund av detta uppkommer många 

problematiska och ofta sammanflätade frågor kring essän. Två av dessa frågor står i centrum för 

mitt intresse: hur ska man egentligen förstå Heideggers relation till dikten i just denna text? Och hur 

förhåller sig essän egentligen till andra verk av Heidegger kring dikten? 

I uppsatsen visar jag hur Wozu Dichter? kan läsas som en förändring i Heideggers 

förhållningssätt och syn på dikten (i linje med vad Sven-Olov Wallenstein påstått); från en politisk, 

kritisk och mot diktaren själv riktad syn, till en syn som ser till språket själv. Det är en förändring 

som återfinns i Heideggers efterföljande verk som en underton och utgångspunkt ifrån vilken vi kan 

närma oss språket. Denna förändring har att göra med det sätt på vilket Heidegger igenom Rilkes 

diktande utvecklar en förståelse av dikten som mer-sägande, vilket jag kopplar till vad som i 

Språket benämns som rent talat. Det har också med karaktäriserande av språket som en ort (Bezirk) 

och hus att göra (så tolkar nämligen Heidegger det i Rilkes poesi som säger att det mer-sägande 

skapar en säker-varo), en tematisering som innebär vändning i hur vi bemöter språket. Vi går från 

att se språkets väsen som något vi måste undersöka, och detta igenom människan väsen, till en ort 

vi måste lära oss att leva och bli hemmastadda i. 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med tre underkapitel som syftar till att etablera ett sammanhang för texten och 

min använda tematik. Dessa underkapitel ämnar rama in texten i relation till Heideggers filosofiska 

projekt såväl som den historiska kontext som den befinner sig i, samt ge läsaren ett kortfattat 

intryck om forskningen kring essän. Detta är gjort dels för att läsaren ska få en känsla för den 

omgivning i vilken texten är placerad, men givetvis också för att läsaren ska förstå min 

utgångspunkt. Därefter följer huvuddelen av arbetet. Igenom fyra kapitel lägger jag ut textens mest 

centrala begrepp och narrativ enligt min mening. Kapitlen följer essän mer eller mindre 

kronologiskt. Varje kapitel börjar med en textnära läsning och slutar med en distansering. Det vill 

säga, i slutet av varje kapitel ges en mer övergripande sammanfattning som återkopplar till 

uppsatsens analysfigur och syfte. Den huvudsakliga analysen sker löpande igenom varje kapitel, 

främst i kapitlens slut, och därför finns det inget enskilt analyskapitel i denna uppsats. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning.  
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Bakgrund: projektet och kontexten 

På vilket sätt är det rimligt att tala om Wozu Dichter? som en brygga mellan de föregående texterna 

om Hölderlin och de efterföljande språktänkandet? I läsningarna av Hölderlin kan vi se hur 

Heidegger arbetar kritiskt med att tolka, bearbeta och sätta gränser för metafysiska och idealistiska 

frågor utifrån Hölderlins dikter.7 Han arbetar också politiskt på så sätt att Hölderlin här framställs 

som något av en nationalskatt och hjälte, vilket sammanfaller med det stora intresset för Hölderlin i 

Tyskland under denna tid. På väg mot språket å andra sidan är mer språkfilosofisk. Frågor rörande 

metafysik och idealism förekommer knappt där, och poeterna själva, som biologiska varelser eller 

politiska och sociala tänkare, idealiseras inte. Anders Olsson säger om På väg mot språket: 

Denna samling uppsatser, som kom 1959, utgör utan tvivel en sen anhalt, där han 

både rört sig bort från en tidig och mot Husserls fenomenologi riktad 

fundamentalontologisk position i varats tecken, liksom från en heroisk hållning 

under 1930-talet där ambitionen var att övervinna metafysiken. I detta verk talar en 

annan stämma, mer lyssnande och besinnande. Ja, något av det mest utmärkande 

för denna tankestil som kännetecknar Heidegger här är misstron mot alla försök att 

grunda ett nytt tänkande. 8 

I På väg mot språket har Heidegger alltså redan rört sig bort från några av sina tidigare 

brännpunkter enligt Olsson. Men själva vändningen i sig, rörelsen bort-från, verkar inte härröra från 

dessa texter. Här är Heidegger redan färdig vänd, och således måste vi gå längre tillbaka om vi vill 

söka vändningens ursprung (vilket alltså är ämnet för denna uppsats). 

Förändringen i Heideggers inre filosofiska projekt kantas av en skiftande yttre historisk och 

biografisk kontext som är minst lika problematisk (eller åtminstone ger intrycket av att vara det). 

Heideggers intresse för Hölderlin på det politiska sätt som nämnts, såväl som hans medlemskap i 

nazist partiet, ger 30-talet och det tidiga 40-tal en särskild prägel vad gäller Heideggers biografi 

(inte minst idag då vi även ser denna period i ljuset av de svarta häftena, GA 94-97). Heidegger ska 

visserligen uttryckt att han inte hållit med om nazisternas användning av Hölderlin, men likväl kan 

man ju förstå hur en kritik kan riktas mot honom för anknytningen. Ett argument skulle t.ex. kunna 

vara att han ändå, trots sin kritik, bidrog till idealisering och identitetsskapande som gynnade den 

nazistiska agendan. Samma gäller för hans medlemskap i partiet (trots att han även där påstod sig 

förhålla sig kritiskt och sa att han gått med för att få inflytande över utbildning). Fallen skiljer sig 

givetvis åt, men båda visar ändå på en eftergivenhet som ger bistånd till en nationalistisk diskurs 

                                                 
7 För en diskussion av detta, se exempelvis: Olsson, Anders. Heideggers läsning av Georg Trakl i Unterwegs zur 

Sprache. i Heidegger, språket och poesin. (Stockholm: Drucksache, 2013), s.37. och Ruin, Hans. Heideggers Hölderlin. 

i Frihet Ändlighet Historicitet – essäer om Heideggers filosofi. (Stockholm: Ersatz, 2013), s.133. 
8 Olsson, Anders. Heideggers läsning av Georg Trakl i Unterwegs zur Sprache. I Heidegger, språket och poesin. 

(Stockholm: Drucksache, 2013), s.37f. 
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som hade förödande konsekvenser. Idealiserandet av en individ innebär inte nödvändigtvis en 

handling som leder till förtryck och misär, men förbindelsen är ändå ett olyckligt historiskt och 

biografiskt faktum. Vid tiden för På väg mot språket å andra sidan finns inte längre den nationellt-

politiska anknytningen, och efterkrigstiden verkar således inneburit en förändring även i Heideggers 

politiskbiografiska liv (vilket kanske inte förefaller förvånande med tanke på det förändrade 

politiska klimatet i Tyskland under 50-talet då texterna är skrivna). 

Vad gäller det inre filosofiska projektet står Wozu Dichter? någonstans mittemellan de 

angreppsätt som är bekanta från Hölderlinläsningarna och På väg mot språket. På sina ställen, 

framförallt i början, är texten politisk och kritisk, för att sedan på andra ställen handla mer om 

diktandet, tänkandet och dikterna själva. Texten, men också projektet sett ur textens synvinkel, 

förefaller således skifta karaktär. Avseende den historiska kontexten står essän mitt i fogen mellan 

krigstidens och efterkrigstidens. Wozu Dichter? skrevs 1946. Man skulle således kunna tro att det 

som kommer uttryckas är en framtidsutsikt, en tid av rekreation, återbyggnad och framställning av 

liv ur ruinerna. Om Heidegger skulle hysa sådana förhoppningar, är det dock föga synligt i denna 

text. Istället skriver denna text in sig i en historisk tid av en annan form av ruiner än de 

arkitektoniska; den skriver in sig i en tid där livet i sig är hotat.  

Inte bara är de levande tekniskt objektiverade i avel och användning, utan attacken 

av atomfysiken på livsfenomenet som sådant är i full gungning.9 

Av dessa särskilda dödsmaskiner är atombomben inte den dödligaste. Vad som 

sedan länge hotat människan med döden, och detta faktiskt även gällande hennes 

väsen, är det ovillkorliga blotta viljandet, framförallt i betydelsen avsiktligt 

självhävdande.10 

Det låter kanske märkligt att Heidegger börjar prata om livsfenomenet vid denna tidpunkt i 

världshistorien, speciellt mot bakgrund av krigets konsekvenser och hans delaktighet i det hela. Mer 

rimligt vore kanske om det inte var ”livsfenomenet som sådant” som var brännpunkten, utan en 

kritik av ”atomfysiken” som sådan. Då skulle vi kanske kunna läsa denna essä som en skuld 

anklagelse, d.v.s. ett anklagande av tekniken (jag återkommer till detta ämne i Tidigare forskning, 

eftersom somliga läst denna essä ungefär på ett sådant sätt). Men samtidigt vore inte detta särskild 

likt Heidegger. Det vore att ta bort människan ur ekvationen, det vore att se tillvaron som en 

                                                 
9 GA, 1:5, s.290, min översättning, original: Nicht nur das Lebendige wird in der Züchtung und Nutzung technisch 

vergegenständlicht, sondern der Angriff der Atomphysik auf die Erscheinungen des Lebendigen als solchen ist im vollen 

Gang. 
10 Ibid., s.294, min översättning, original: Nicht die Atombombe ist als diese besondere Tötungsmaschinerie das 

Tödliche. Was den Menschen längst schon mit dem Tod und zwar mit demjenigen seines Wesens bedroht, ist das 

Unbedingte des bloßen Wollens im Sinne des vorsätzlichen Sichdurchsetzens in allem. 
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uteslutande objektiv verklighet. Istället måste det vara människans relation till atomfysiken som 

problematiseras, såväl som människans egen hållning och vilja.  

Jag tror det är viktigt att läsa Wozu Dichter? mot bakgrund av denna såväl intellektuella som 

historisk-biografiska fond. Detta dels eftersom vi ska kunna förstå oss på texten, men också 

eftersom jag anser att den bör läsas som ett vittnesmål om dessa två aspekter. Texten vittnar om 

någonting vad gäller såväl Heideggers projekt som hans del i Europas historia. Jag tror säkert att 

man kan ta detta påstående ännu längre och säga att texten t.o.m. vittnar om en tid i historian i sig. 

Men då detta inte är en uppsats i historia lämnar jag ett sådant påstående därhän. Jag överlämnar till 

andra att ytterligare situera Wozu Dichter? historiskt, och här fokuserar jag istället på att situera den 

tematiskt, där jag som sagt i första hand vill se den som en vändpunkt grundad i tolkningen av en ny 

diktare, en senare, mer samtida diktare: Rilke. 

Tidigare forskning 

En tolkning som förekommer av Wozu Dichter? ser den huvudsakligen som en samhällskritisk essä. 

Daniel Dahlstroms artikel från 2013, är ett bra exempel på detta. De första orden i hans 

sammanfattning lyder:  

Rilke’s poetry sounds the alarm of the modern loss of things and the earth, and, 

with it, the loss of humanity that forces of technology and capital unleash. 

Heidegger has an ear for the sounds of that alarm.11 

Även Hans Jaeger utgår till viss del från ett sådant perspektiv.12 Detta är absolut en möjlig 

tolkning, för utan tvivel finns det ett samhällsperspektiv i texten (som jag delvis redan diskuterat). 

Heidegger tar exempelvis upp Rilkes diskussion kring generationella skillnader i människors 

förhållande till ting (här avsett som i egendom, saker). Den äldre generation förhöll sig på ett sätt 

till tingen som den yngre generationen tappat, menar Rilke, vilket också är det som ovanstående 

citat syftar på, d.v.s. förlusten av en djupare mening och värdering av ”things and the earth”. Detta 

är visserligen en helt rimlig tolkning, och man skulle rentutav kunna gå ännu längre och säga att 

detta har sitt samhällskontextuella korrelat i taylorismen och fordismen (med dess ingenjörsmässiga 

produktionsansater i effektivitetens namn) som vid 1900-talets början var i expansionsfas.13 Men 

                                                 
11 Dahlstrom, Daniel. The opening of the future: Heidegger's interpretation of Rilke. South African Journal of 

Philosophy: 32:4, 2013, ss. 373-382, s.381.  
12 Jaeger, Hans. Heidegger's Existential Philosophy and Modern German Literature. PMLA, Vol. 67, No. 5, 1952, ss. 

655-683. 
13 Detta är förstås ingen direkt effekt av de nämnda processerna, och en sådan analys är inte heller någonting unikt eller 

nydanade för denna period. Här kan man exempelvis nämna en av Rilkes inspirationskällor, Rodin, i ett brev till Henley 

den 14 november 1889: ”What a sorry time we live in! Some believe in progress because there are telephones, 

steamships, etc.; but all that is only an improvement of the arm, the leg, the eye, the ear. Who shall improve the soul, 

which will soon disappear?” Citerat från, Grunfeld, Frederic V. Rodin: A Biography (New York: Henry Holt and 

Company, Inc., 1987), s.386. 
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man gör nog både Heidegger och Rilke en otjänst om man tänker att det är detta som står i fokus. 

För även om vi antar att texten i huvudsak utgör en samhällskritik skulle man kunna argumentera att 

det egentligen är mot den bakomliggande tankens misslyckande de riktar sig, snarare än tekniken i 

sig. Heidegger säger ju t.o.m. att amerikaniseringen i sig inte är något annat än en rekyl av den 

europeiska (mänskliga) naturens vilja.14 Misslyckandet ligger snarare i ett själv-hävdande strypande 

av tankens (öppna) förhållande till varat, menar Heidegger. Om man läser Wozu Dichter? endast 

som en teknikens polemik (förstått som: tekniken är en samhällsfara) tappar man förståelsen av 

texten som en del i en breddare filosofisk diskursutveckling: d.v.s. hur Wozu Dichter? är en del av 

en längre diskussion som försöker betänka frågan om teknikens möjlighet och påverkan. Hans Ruin 

har exempelvis tolkat Heideggers teknikintresse mer allmänt som en vidareutveckling av en fråga 

som stals av Ernst Cassirer, om ”På vilket sätt påverkar tekniken hur människan upplever och 

förstår naturen och i sista hand även sig själv?”15 Detta visar dels på hur frågan om teknik, 

åtminstone vad gäller Heidegger, inte bara är en polemik mot något specifikt utan snarare en fråga 

om människans självsyn, förändring och interaktion med den. Det visar också hur frågan om teknik 

är en långtgående och svårsvarad fråga, bortom termer av fara eller framgång. Jaeger gör också 

sådana kopplingar i sin läsning. Han pekar på det viktiga att se Wozu Dichter? inte bara utifrån sig 

själv utan också utifrån ett större perspektiv. 

Many reasons have been given for this evil [den moderna människans dekadens]: 

growing materialism and scepticism, decay of the religious spirit, over-organization 

and standardization of our life, the preponderance of mass psychology over 

independent individual thinking, and many others. The question is whether these 

reasons go to the root of the evil, whether we should not first ask the basic question: 

"What is the nature and meaning of human existence?" This question has become 

ever more burning in modern German literature and particularly in philosophy.16 

Utöver de läsningar som nämnts ovan, har Wozu Dichter? lästs på olika sätt. Exempelvis har 

vissa läst den i syfte att lyfta upp resonans eller dissonans mellan Heideggers och Rilkes tänkande: 

där bl.a. Jenny Yates Hammet pekat på likheter och samklang dem emellan, medan Christoph 

König istället diskuterar konflikter.17 Hammet utvecklar en tanke om samstämmighet mellan Rilkes 

förståelse av döden och det öppna i linje med Heideggers förståelse av de båda begreppen. 

Heidegger själv opponerar sig mot denna likhet, med referens till att Rilkes förståelse av döden är 

                                                 
14 GA, 1:5, s.291. 
15 Ruin, Hans. Frihet Ändlighet Historicitet – essäer om Heideggers filosofi. (Stockholm: Ersatz, 2013), s.335. 
16 Jaeger, Hans. Heidegger's Existential Philosophy and Modern German Literature. PMLA, Vol. 67, No. 5, 1952, ss. 

655-683, s.655.  
17 Hammet, Jenny Yates. Thinker and Poet: Heidegger, Rilke and Death. Soundings: An Interdisciplinary Journal. Vol. 

60, No. 2, 1977, ss. 166-178. & König, Christoph. “Rilke’s Readers: On the Theory and Critique of Interpretive 

Conflicts in Rilke’s Cycle The Sonnets to Orpheus.” Singapor: Orbis Litterarum, 64:1 2–32, 2009. 
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en enskild död, medan Heidegger försökt närma sig en gemensam död.18 Men man kan nog, trots 

denna opponering, säga att det föreligger en likhet vad gäller den bakomliggande viljan att närma 

sig en (estetisk) erfarenhet av döden (inte som främmande men som en närvarande bortvänd sida av 

existensen). Även Kelly S. Walch läser Wozu Dichter? mot bakgrund av denna likhet.19  

Königs text handlar inte specifikt om Heideggers läsning utan om Rilke mer allmänt, och den 

motsätter sig överlag filosofiska tolkningar. Han menar att ingen enskild tolkning någonsin har 

fullmakt över en diktares verk, och hans projekt är istället att försöka närma sig Rilke igenom 

konflikter i tolkningarna. Vad gäller Heidegger, anser König att han använder en etymologisk 

ordförståelse som inte korresponderar mot Rilkes förståelse och användning av orden. Rilke 

använder orden med referens till andra poeters användning av orden, och inte som enheter vi kan 

bryta ned till språkliga och ontologiska insikter menar König.20  

Angående Rilke forskningen mer allmänt vill jag nämna Volker Durrs Rainer Maria Rilke: 

The Poet’s Trajectory.21 Denna bok är full av tolkningar och kommentarer till olika delar av poetens 

verk och är en bra ingång till att närma sig Rilke (den nämner bara Heidegger i förbifarten). Vad 

som är anmärkningsvärt, vilket kanske har mer att göra med Rilkes biografi, är det förhållande han 

verkar haft till sina inspirations källor. Han arbetade nära med olika författare och tänkare som ett 

sätt att utforska och ge kraft åt sin poesi. Kapitlen i Durrs bok är t.o.m. till stor del uppdelade efter 

olika intresse- och influensperioder i poetens karriär: han pratar om inspirationen från Nietzsche, 

från Rodin, från Hölderlin, från antiken och klassicismen m.m. (det enda kapitel i Durrs bok som 

inte i lika stor utsträckning har en nära anknytning till en specifik inspirationskälla är det sista 

kapitlet, om det öppna och döden).22 Vi såg även att König antydde Rilkes nära relation till andra 

poeter, och Rilke själv nämner exempelvis i Brev till en ung poet (Briefe an einen jungen Dichter) 

hur han inte går någonstans utan att ha med sig ett exemplar av J. P. Jacobsen verk och Bibeln.23 Jag 

nämner detta för att det möjligen pekar mot den aspekt som gjort Rilke filosofiskt intressant, inte 

minst för Heidegger: hans intima arbetande med olika tänkare, däribland Hölderlin. 

                                                 
18 Hammet brevväxlade med Heidegger själv, och frågade om likheten mellan de båda vad gäller döden. Hon fick då 

som svar att döden för honom i Vara och tid har med Daseins temporalitet att göra, till skillnad från Rilkes tankar om 

allas enskilda död. 
19 Walsh, Kelly S. The Unbearable Openness of Death: Elegies of Rilke and Woolf. Journal of Modern Literature, 32:4, 

2009, ss.1-21. 
20 König, Christoph. “Rilke’s Readers: On the Theory and Critique of Interpretive Conflicts in Rilke’s Cycle The 

Sonnets to Orpheus.” Singapor: Orbis Litterarum, 64:1 2–32, 2009, s.22. 
21 Durr, Volker. Rainer Maria Rilke: the poet’s trajectory (New York: Peter Lang Publishing, 2006). 
22 Angående Rilkes intima förhållande till sina inspirations källor kan nämnas att relationen till Rodin mer än 

intellektuell också var en privat relation, de var vänner och ”kollegor” (Rilke var under en period dennes assistent vad 

gäller administrative ärenden). Dock var det inte alltid en lyckad relation enligt Grunfeld, som i sin biografi av Rodin 

menar att konstnären ibland tröttnade på Rilke och såg honom som klängig.   
23 Rilke, Rainer Maria. Briefe an einen jungen Dichter. (Leipzig: Insel Verlag, 1929), s.13. 
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Och slutligen, ett sista verk värt att nämnas, som visserligen mer diskuterar Rilke än Wozu 

Dichter? är Luke Fischers bok The Poet as Phenomenologist.24 Även Fischer, likt Durr och Köning, 

spårar influenser från andra i Rilkes poesi; exempelvis Rodin och Cézanne. Fischer argumenterar 

för att man skulle kunna se Rilkes verk, framförallt de i Neue Gedichte, som fenomenologiska, och 

att det vore möjligt att formulera en fenomenologisk metod ur Rilkes diktande. Detta verk är värt att 

nämna då det ännu en gång visar på att Rilke var och är en filosofiskt intressant poet. Men vad 

gäller Wozu Dichter? verkar den inte ha haft särskilt stor inverkan på Fischers arbete (vilket beror 

på att, som han själv säger, Heidegger utgår från den senare Rilke medan han själv mest talar om en 

tidigare Rilke), och således har hans analys i sig inte särskilt stor bärring på min studie. Fischers 

intresse för Heidegger grundar sig främst i att han var den första tänkare som, i ljuset av vad Fischer 

kallar filosofins kris (metafysikens slut), insåg den filosofiska signifikansen i att gå till poesin. 

Fischer säger att en omgripande hänsynstagning av Wozu Dichter? faller utanför omfattningen av 

hans studie. Men på åtminstone ett ställe nämner han ändå explicit texten och Heideggers relation 

till Rilke, och detta på ett sätt går bra ihop med en av utgångspunkter för denna uppsats: nämligen 

att Heidegger blivit påverkad av Rilke, men att detta inte alltid framgår i hans egna explicita 

uttalanden om poeten (där han istället verkar vilja distansera sig). 

Heidegger was Certainly influenced by Rilke but his explicit engagement with 

Rilke’s poetry mostly consists in scattered remarks, often insisting on important 

differences between his thought and Rilke’s poetry even where language is on the 

surface the same – “das Offene” is, for instance, a key word in Rilke’s poetry, a 

word which is also central to Heidegger but understood differently.25 

  

Övergången: bryggans tematik 

Hur kan vi formulera en filosofi om och ur dikten? När det kommer till att definiera och förklara 

vad en dikt är kan man tänka sig flera sätt. Å ena sidan kan vi prata om på vilket sätt en dikt är unik; 

i vilket fall vi ställer den upp mot andra dikter och katalogiserar skillnader. Å andra sidan kan vi 

prata om på vilket sätt dikten inte är unik och försöka närma oss det allmänna; i vilket fall vi också 

ställer upp den mot andra dikter men istället försöker katalogisera den likhet (eller väsensrelation) 

som återfinns hos var och en av alla dikter. Varken den ena eller den andra av dessa 

tillvägagångssätt är något som intresserar Heidegger särskilt mycket. I Hölderlin och diktandets 

väsen säger han exempelvis:  

                                                 
24 Fischer, Luke. The Poet as Phenomenologist. (New York: Bloomsbury Academic, 2015). 
25 Ibid., s.8. 
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Men detta allmänna, som gäller lika för varje enskildhet, är alltid det likgiltiga, ett 

”väsen” som aldrig kan bli väsentligt. Men vi söker just det väsentliga hos väsendet, 

det som tvingar oss till beslut, om och hur vi framledes skall ta diktandet på allvar, 

om och hur vi skall föra med oss förutsättningar, för att kunna stå i den domän där 

diktandet råder.26  

I Hölderlinläsningarna pratar Heidegger först och främst om dikten i termer av stämning (en 

term vi känner igen från Vara och tid): d.v.s. på vilket sätt en dikt stämmer tillvaron, vilken 

stämning den uttrycker, och hur den fordrar instämmande. Här kan man kanske tänka på dikten som 

musik. I en dikt, likt musik, kan orden eller tonerna ha en känslopåverkande effekt, som om dessa är 

laddade med något som de överför till den som lyssnar. Detta överförande, det att vi tycks smittas 

av dikten eller sången, kan vi prata om som en stämning, och detta i dubbel mening. Dels är det en 

sinnesstämning, ett varande: sorgen, glädjen, eller ångesten som vi känner. Men det är också en in-

stämning, ett blivande: vi har relaterat till dikten eller sången, vi följer rörelserna som den tar, blir 

vad den fordrar av oss, och står således på sätt och viss i dess makt. Ur ett bredare perspektiv kan vi 

tänka oss att det är samma stämningsprocess vi ser uttryckt som jubel till ett tal eller tårar till en 

sorglig film. Den person som är stämd efter dikten på detta sätt inleder en samlevnad. Den ingår i en 

tillvaro som är med andra människor: dels med poeten, men också de andra som på samma sätt 

stäms efter dikten, sången, talet, eller filmen. Att utforska denna aspekt av dikten innebär att närma 

sig vad Heidegger skulle kalla medvaro och vad andra kanske skulle kalla intersubjektivitet, eller 

människans samhälleliga, sociala eller politiska dimensioner (apropå föreläsningarnas politiska 

aspekt). Heideggers Hölderlinläsningar innan och under andra världskriget handlar främst om just 

detta. Till och med när vi ser till Hölderlin och diktandets väsen flyter Heidegger, trots ett visst 

motstånd, in i en sådan analys.  

Om diktandet säger Hölderlin: ”Denna den mest oskyldiga av alla verksamheter.”27  

Det förefaller som diktandet har föga att göra med sociala och politiska saker för Hölderlin – för hur 

kan dessa vara oskyldiga? Likväl kommer Heidegger låna Hölderlins sociala och politiska begrepp 

”torftighet” för att diagnostisera sin tid. Heidegger medger att diktandet kan synas harmlöst och 

verkningslöst, men menar samtidigt att vi ännu inte, så till vida att vi inte förstått oss på språket, har 

förstått dess väsen. Dock har språket här lite att göra med den språkfilosofi vi ser i På väg mot 

språket. I Hölderlin och diktandets väsen innebär att förstå språket snarare att förstå människan än 

språket själv. 

Språket och människan måste i slutändan förstås som ”Samtal” (Gespräch) heter det i denna 

text. Heidegger säger ”Människans vara grundar sig i språket; men detta sker egentligen först i 

                                                 
26 Heidegger, Martin. Hölderlin och diktandets väsen: övers. Hans Ruin (Stockholm: Kris 39-40, 1990), s.200. 
27 Ibid., s.200.  
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samtalet. Detta är emellertid inte bara ett sätt på vilket språket verkställs, utan endast som samtal är 

språket väsentligen.”28 Samtalet är alltså inte bara en uttrycksform av språket, utan en språkets 

väsensform. Detta handlar om människans talande och lyssnade förmåga, kommunikationens 

möjlighet, men också om vad som talas om och lyssnas på. Vid begrundande av frågan om hur detta 

samtal sker kommer stämningen in. Heidegger skriver:  

Stiftandet av varat är bundet till gudarnas vinkar. Och samtidigt är diktarens ord 

endast utläggandet av ”folkets stämma”. Så kallar Hölderlin den utsaga, i vilken ett 

folk minns sin tillhörighet till det varande i dess helhet. Men ofta försummas denna 

stämma och utmattas av sig själv. 29 

Stiftandet, stämmandet, språket, människan och dikten hör alla ihop. ”Tillvaron är i sin grund 

diktande”, och diktandet är ”i sin grund stiftande benämnande av alla tings vara och väsen”.30 För 

Hölderlin går detta stiftande ut på ett uppfångande av en ”guda vink” och vidareförande av denna 

till sitt folk. För Heidegger är guden i sig inte det viktigaste; d.v.s. vilken gud det är som uppträder 

verkar inte vara det väsentliga. Istället är han intresserad vad detta innebär för dikten, språket, 

människan, och i utsträckningen samhället. Om dikten fungerar på detta sätt, vad säger det om 

människan och språket? Och om människan stäms efter denna dikt, vad säger det då om samhället? 

För Heidegger är Hölderlin unik, dels för den insikt han uppvisar om diktens stiftande och 

stämmande dimension, och dels vad gäller diktarens roll i samhället. Denna ’unikhet’ ger honom en 

lika unik position bland världens diktare. Han är inte en diktare som tar stämma efter sitt folk, utan 

en diktare som stämmer sitt folk: 

I och med att diktaren på så vis blir vid sin bestämning i högsta ensamhet, 

åstadkommer han ställföreträdande och därmed sanningsenligt sanningen för sitt 

folk.31 

Vad vi ser i denna text är att Heidegger utger sig för att göra något som han egentligen 

aldrig kommer till skott med. Han utger sig för att prata om diktandets och därigenom språkets 

väsen, men egentligen så handlar texten inte så mycket om språket eller dikten i sig, i synnerhet om 

vi jämför med hur han tar upp dessa frågor i På väg mot språket. I Hölderlin och diktandets väsen 

handlar det om språket som en människans verksamhet, och således blir det svårt att inte se dikten 

som underordnat detta. Baserat på hans eget påstående om diktandet och språkets relation står 

språkets väsen här i periferi, och därför även dikten. Heidegger nämner visserligen frågan om 

språkets väsen, men som i förbifarten. Han säger ”diktandets verksdomän är språket. Diktandets 

                                                 
28 Heidegger, Martin. Hölderlin och diktandets väsen: övers. Hans Ruin (Stockholm: Kris 39-40, 1990), s.201.  
29 Ibid., s.203.  
30 Ibid., s.202.   
31 Ibid., s.204. 
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väsen måste därför begripas utifrån språkets väsen”32 och kan därför anses närma sig det 

språkfilosofiska angreppsätt som kommer prägla På väg mot språket, men han går inte hela vägen. 

Där talar vi om språket som ort, och diktandet som ett sätt att nå denna ort, inte som en 

”verkdomän”. Avslutningsvis säger Heidegger i Hölderlin och diktandets väsen: ”Det är den 

torftiga tiden, eftersom den befinner sig i ett dubbelt armod och intet: i de flydda gudarnas icke 

längre och i den kommandes ännu icke.”33 En text som börjar i frågan om diktandets väsen 

utmynnar i frågan om tidens torftighet. 

Vi tycks alltså befinna oss en bra bit ifrån slutsatsen att, språk är: språk. För denna kända 

tautologiska fras uttrycker en vilja att igenom dikten söka språket i språket själv: i det rent talade. 

Heidegger (an)ser i Språket att själva frågan om språkets grund även den i sin konstitution är 

tautologisk (då språket självt behövs för att tala om språket). Därför, istället för att resonera och 

kommentera språket på basis av förnuftet, måste vi lyssna till språkandet i det rent talade, samt göra 

denna akt till en fundamentalmetodologisk erfarenhet av språkets väsen. Marcia Sá Cavalcante-

Schubacks pekar mot hur kolonet tematiserar denna fundamentalmetodologiska erfarenhet i På väg 

mot språket, såsom en ljudande och väsensavtäckande metod: vad hon kallar Heideggers 

interpunkterande läsande eller kolonsättande metod.34 

Sammanfattningsvis kan vi se hur han här betonar betydelsen av stämningen (medvaro, det 

sociala) som en början på ett språkets vandrande och som en analys nära förankrad i Hölderlin. Vi 

ser också hur påståendet ”språk är: språk”, och frågan om språket som språket självt, är ett 

påstående bortom den människo- och tillvaro- analys vi finner i Hölderlin och diktandets väsen. Om 

vi har dessa två sätt att bemöta språket i minnet, kommer förhoppningsvis tematiken av hur Wozu 

Dichter? övergår, bryggar, från den ena till den andra att bli tydligt genom läsningen av denna 

uppsats. Dock måste det poängteras att även om denna text kan läsas som en övergång, betyder det 

inte på något sätt ett absolut avlämnande av Hölderlin. Heideggers intresse och relation till 

Hölderlin följer honom bortom denna text, vilket är viktigt att ha i åtanke. Men man kan ändå säga 

att han spelar en mindre nästan oväsentlig roll i På väg mot språket. 

  

 

                                                 
32Heidegger, Martin. Hölderlin och diktandets väsen: övers. Hans Ruin (Stockholm: Kris 39-40, 1990), s.202.  
33Ibid., s.204.  
34 Sá Cavalcante Schuback, Marcia. Skiljetecken mellan filosofi och poesi. En meditation kring Heideggers läsning av 

Trakl. I Heidegger, språket och poesin. (Stockholm: Drucksache, 2013), s.63. 
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 I 

Torftighet och avgrund 

”… und wozu Dichter in dürftiger Zeit?” (Vad tjänar diktaren till under torftiga tider? min 

översättning).35 Heidegger inleder med denna fråga, som ursprungligen härrör från Hölderlin. Rent 

allmänt handlar frågan om diktarens roll och syfte, men mer specifikt är den också tidsligt situerad: 

d.v.s. diktarens roll och syfte under en given, torftig, tid. För Hölderlin var begreppet torftighet 

(dürftigkeit) en samhällelig diagnos, och således kan man förstå frågan som angående diktarens roll 

och syfte i ett samhälle diagnostiserat som torftigt. Vad detta faktiskt innebär återkommer jag 

alldeles strax till, men först vill jag bara uppmärksamma relationen mellan essäns namn och denna 

fråga. Heidegger kallar sin essä endast för Wozu Dichter?, vilket skulle kunna tolkas som att det är 

den mer allmänna frågan om diktarens roll och syfte som står i centrum, och inte den specifika 

torftighetsbetingade. Detta vore dock missvisande. Frågans temporala och diagnostiserande syn på 

samhället (åtminstone inledande) är helt centralt. Det faktum att uppsatsen både inleds och i någon 

mån avslutas i denna fråga, vittnar om frågans centralitet. Det går helt enkelt inte att bortse från att 

torftigheten erhåller en oundgänglig position i texten: dels som begrepp, men också som en 

undersökande underton. Vad torftigheten direkt refererar till förändras visserligen, men antagandet 

som begreppet antyder, d.v.s. att samhället måste diagnostiseras, släpps aldrig.  

Under torftiga tider (in dürftiger Zeit) refererar enligt Heidegger till tider i gudlöshet. Inte 

nödvändigtvis en tid utan religion: den privata tron och det religiösa engagemanget må variera. 

Gudlöshet är istället avsaknaden av odödlig legitimitet: en tid utan närvaro och handlande av de 

odödliga i de dödligas domän. En tidsålder under vilken gudlöshet råder är alltså den befintliga, 

ända sedan Herkules, Dionysos och Kristus lämnade jorden, sägs det i texten (vilket, snarare än att 

handla om huruvida dessa någonsin levt eller inte antagligen är ett sätt för Heidegger att poängtera 

att det inte bara är Gud vi pratar om, utan också gudarna). Mer än att bara vara en ren avsaknad, är 

det en tid där t.o.m. spåret efter gudarna börjat suddas ut. Det vill säga, vi glömmer själva det 

faktum att de lämnat oss: vi glömmer att vi glömt. Det är en tid där en faktisk tro på sanningen av 

                                                 
35 GA, 1:5, s.269. Kommentar: Dürftiger kan översättas med torftighet, otillräcklighet, fattigdom. In dürftiger Zeit blir 

alltså ordagrant i torftig-, otillräcklig- eller fattig- tid. Knappa eller bristfälliga tider är också tänkbart. Otillräcklig är 

nog kanske den mest neutrala av översättningar (kanske också mest idiomatisk då den undviker fattigdomens monetära 

samt torftighetens sociala konnotationer). Jag ville dock i denna text göra anspråk på den torra semantiska aspekten som 

vi finner i ordets prefix (Dürr; torr, förtorkad, vissen). Torrheten kan graderas: saker kan vara mer eller mindre torra i 

relation till det fuktiga, vilket torftigheten erhåller en dimension av (samtidigt som den antyder bristfällighet och 

knapphet). Otillräckligheten har å andra sidan en skarpare skärpunkt mot tillräckligheten. 
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gudomligt ingripande närmst blir absurd. Nietzsche och guds död kan här anföras, om än i omstöpt 

form; gud är inte bara död, utan bortglömd.36   

Inte bara har gudarna och det goda flugit bort, utan den gudomliga glansen har 

släckts i världshistorien. Världsnattens tid är torftig eftersom den alltmer torftig 

blir. Den har redan blivit så torftig att den inte längre är förmögen att märka 

gudarnas avsaknad.37 

När tiden inte längre är förmögen att erfara sin egen torftighet som sådan, närmar vi oss 

världsnattens midnatt (detta förstås inte som tidsmåttets midnatt utan nattens och mörkrets kulm). 

Troperna natt, midnatt, och mörker som Heidegger diskuterar, framkallar bilden av hur en tyngd 

vilar mot och över världen, som om himlavalvet hängde ned över jorden då Atlas släppt taget. 

Heidegger visar på denna tyngd genom att tala om hur himlen drar sig undan (den blå himmeln) och 

dämpar sitt ljus över världen, samt hur marken rör sig då detta händer. Den tappar fäste i jorden och 

öppnar upp en klyfta vars mörka djup står i samklang med nattens och vari vi finner torftigheten. 

Tiden, d.v.s. Hölderlins men också Heideggers, karaktäriseras av grundlöshet vid denna 

världsnatt: den hänger i avgrunden (der Abgrund). ”Med denna saknad frånhålls grundandet från 

världens grund.”38 Här i Wozu Dichter?, precis som i Språket, förstår Heidegger avgrund som 

avsaknad/ frånvaro (Ab-) av grund: ”när en grund fattas oss”.39 Men det finns en skillnad vad gäller 

vad avgrunden representerar. I Språket är det påståendet Språk är förnuft (eller kanske till och med 

språket själv) som är avgrunden, inte tidens torftighet. I dessa senare texter finner vi också ett sätt 

på vilket vi medvilligt befinner oss i avgrunden. I Språket innebär nämligen satsen ”Språket är: 

språk. Språk talar”40 att vi inte längre hänger i avgrunden, såsom i Hölderlins in dürftiger Zeit, utan 

vi ”faller i höjden”41. I Språket vill man vara i avgrunden för att det först är där man kan närma sig 

den erfarenhet av språket som vi strävar efter: om man så vill en primordial erfarenhet av språket. I 

Wozu Dichter? däremot gäller det först och främst att sträcka sig ned i avgrunden (in den Abgrund 

reichen) för att sedan trädda därifrån. 

                                                 
36 För mig ringer också Tage Danielssons Mytologi: vilket jag inte nämner för att förringa angelägenheten hos tidens 

torftighet, eller bagatellisera gudarnas död, vilket parodin kanske riskerar förfalla göra, utan för att den i mångt och 

mycket utgår från just en förskjutning av gudarna i sin komiska skildring av mänsklig mytologi. 
37 GA, 1:5, S.269, min översättning, original: Nicht nur die Götter und der Gott sind entflohen, sondern der Glanz der 

Gottheit ist in der Welt-geschichte erloschen. Die Zeit der Weltnacht ist die dürftige Zeit, weil sie immer dürftiger wird. 

Sie ist bereits so dürfrig geworden, daß sie nicht mehr vermag, den Fehl Gottes als Fehl zu merken. 
38 Ibid., s.269, min översättning, original: Mit diesem Fehl bleibt für die Welt der Grund als der gründende aus. 
39 Heidegger, Martin. På väg mot språket. (Stockholm: Drucksache, 2012) s.9. Refereras fortsättningsvis till som: PVS. 
40 Ibid., s.9. 
41 Ibid., s.9. 
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Under världsnattens världstid måste världens avgrund erfaras och utstå [kursivt 

tillagt]. Därtill är det emellertid nödvändig att de finns som sträcker sig ned i 

avgrunden.42 

För Hölderlin, menar Heidegger, sträcker man sig ned i avgrunden för att åter-grunda världen, 

och som den inledande frågan syftar på (…und wozu Dichter in dürftiger Zeit?), förefaller det vara 

diktaren som kommer att kläs i denna roll. Givetvis ska inte diktaren förstås i någon professionell 

mening. Snarare är det den dödliga som i tänkande på sitt väsen anar närvarons döljande karaktär, 

d.v.s. varats förborgadhet (likt Ola Nilssons diskussion kring På väg mot språket handlar det här 

snarare om en dödlig som förhåller sig på ett visst sätt till språket).43 Att närma sig närvaron är 

samtidigt att närma sig frånvaron, för vilket avgrunden det ultimata uttrycket. ”Men eftersom 

närvaron tillika döljer sig själv, är den själv redan frånvaron. På så sätt inne-bär och märker 

avgrunden allt.”44  

Två andra troper för avgrunden är vinet, som också förekommer i Språket (Trakls dikt: Da 

erglänzt in reiner Helle / Auf dem Tische Brot und Wein ; Där glänser i rent ljus / på bordet bröd 

och vin), och etern.45 Att sträcka sig ned i avgrunden kan liknas vid att på allvar sjunga om 

vinguden (som själv också sjunger). Detta innnebär att känna (spüren) spåren (die Spur) av 

avsaknad. Att vara poet är att sjunga spåren av det heliga och de flydda gudarna som fortfarande 

finns närvarande i avgrunden, vinet eller i deras element av etern. Därför, eftersom vinet är med 

vinguden att göra och etern är en figur för gudomligheten i sig (Gottheit), anmärker Heidegger att 

för Hölderlin blir världsnatten också den heliga natten.  

Att erfara de märken som avgrunden, etern eller vingudens sång an-märkt är att sträcka sig 

ned i mörkret. Att bli varse an-märkningarna eller spåren som de flyende gudarna lämnat efter sig 

(die Spuren der entflohenen Götter) innebär att dikta om tidens torftighet. Så här långt in i Wozu 

Dichter? går vi fortfarande i Hölderlins fotspår. Men fem sidor in i essän sker en vändning som 

sammanfaller med introducerandet av Rilke. Jag identifierar denna vändning i följande citat. 

                                                 
42 GA 1:5, s.270, min översättning, original: Im Weltalter der Weltnacht muß der Abgrund der Welt erfahren und 

aufgestanden warden. Dazu ist aber nötig, daß solche sind, die in den Abgrund reichen. Kommentar: aufgestanden, från 

aufstehen, kan i detta fall likagärna översättas med ”uthärdas”, vilket kanske låter bättre på svenska. Men jag har trots 

allt valt att översätta det med det mer ordagranna ”utstå”.  
43 Nilsson, Ola. Att tala om den handling som gör något. I Heidegger, språket och poesin. (Stocholm: Drucksache, 

2013). 
44 GA 1:5, s.271, min översättning, original: Weil aber das Anwesen sich zugleich verbirgt, ist es schon selbst das 

Abwesen. So birgt und merkt der Abgrund alles. Kommentar: I original birgt, böjning av Bergen: vilket översätts i 

ordbok med innefatta, innebära. Man skulle också kunna tänka sig omfamna, inbegripa. Bergen har också en 

upplyftande och uppehållande karaktär. I engelskan har man översatt det med ”holds”. Men i tyskan likt i svenskan kan 

bergen, att berga, vara en upplyftande räddningsakt, vilket engelskan saknar. Jag har här valt att översätta denna med 

inne-bär, men med emfasering på den bärande dimensionen av ordet. 
45 PVS, s.13. 
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Poeten tänker orten som bestämmer sig själv genom upplysning av varat, som nått 

sin prägel under området för den slutgiltiga västerländska metafysiken… Men 

kanske är denna varats öppenhet inom utstuderad metafysik på samma gång den 

yttersta glömskan av varat. Men ifall denna glömska vore det förborgade väsendet 

hos den torftiga tidens torftighet? Då vore det synnerligen inte tid att ta en estetisk 

flykt till Hölderlins poesi. Då vore det inte rätt ögonblick att göra en mytisk 

framställning av diktens figur. Då vore det inte tillfälle att missbruka hans dikt som 

en guldgruva för filosofi. Det vore och är av en enda nödvändighet att vi nyktert 

tänker det sagda hos dikten för att erfara det outtalade. Når vi denna bana, så bringar 

vi tänkandet in i en vara-historisk dialog [Zwiesprache] med dikten.46  

Detta är inte en vändning som är tillräckligt stor för att kallas en vändning på väg mot språket. 

Vi ser fortfarande en vilja att ännu en gång, som fortsättning på Hölderlinläsningarna, begrunda 

relationen mellan filosofi och diktande (”Hur kan filosofi och diktning mötas?”).47 En dialog 

benämns, ett samtal (kom ihåg människan som samtal och dikten som stämning i Hölderlin och 

diktandets väsen). Men här sker också något nytt. Det är definitivt inte en fullskalig vändning, men 

jag skulle nog ändå kalla det början på en övergång, kanske läggandet av ett fundament. I detta 

stycke händer mycket. Först blir poetens tänkande ställt jämsides den västerländsk metafysik, som 

Heidegger tvistat med ända sedan Varat och tiden. Heidegger har anklagat metafysiken, och även 

hans tidigare mentor Husserl, för att i sin filosofiska undersökning tagit det varande för givet och 

glömt det som borde vara filosofins verkliga brännpunkt: varat självt.48 Poeten framträder alltså 

först som en karaktär för vara-glömska, någon som ämnar dikta den torftiga tiden men missar vad 

den torftiga tiden faktiskt är. Men därefter sker något närmst fenomenologiskt. Heidegger frågar sig 

om inte den tillsynes metafysiska tankerörelsen hos dikten ändå är ett genuint försök att nå 

torftigheten i sig. Det vill säga, kanske är diktandet inte bara det som talar om den torftiga tiden utan 

också syftar att dikta vad det innebär att tänka på den torftiga tiden. I fenomenologiska termer: om 

die dürftiger Zeit är det intenderade i denna tankeakt, blir också vad det är att intendera det 

intenderade synligt i dikten. Diktandet inbegriper alltså inte bara ett tänkande på ett varande, utan 

                                                 
46 GA 1:5, s.273, min översättning, original: Der Dichter denkt in die Ortschaft, die sich aus derjenigen Lichtung des 

Seins bestimmt, die als der Bereich der sich vollendenden abendländischen Metaphysik in ihr Gepräge gelangt ist. … 

Aber vielleicht ist diese Offenbarkeit des Seins innerhalb der vollendeten Metaphysik zugleich schon die äußerste 

Vergessenheit des Seins. Wie aber, wenn diese Vergessenheit das verborgene Wesen der Dürftigkeit des Dürftigen der 

Zeit wäre? Dann wäre freilich keine Zeit für eine ästhetische Flucht zu Hölderlins Poesie. Dann wäre nicht der 

Augenblick, aus der Gestalt des Dichters einen gekünstelten Mythos zu machen. Dann wäre keine Gelegenheit, sein 

Gedicht al seine Fundgrube für eine Philosophie zu mißbrauchen. Aber es wäre und ist die einzige Not, nüchtern 

denkend im Gesagten seiner Dichtung das Ungesprochene zu erfahren. Das ist die Bahn der Geschichte des Seins. 

Gelangen wir auf diese Bahn, dann bringt sie das Denken in eine seinsgeschichtlich Zwiesprache mit dem Dichten. 
47 Ruin, Hans. Frihet Ändlighet Historicitet – essäer om Heideggers filosofi. (Stockholm: Ersatz, 2013), s.136. 
48 Här är det värt att uppmärksamma att det är den metafysiska tankerörelsen som genom upplysning av varat 

bestämmer sig själv han har kritiserat, och inte nödvändigtvis tänkare inom tanketraditioner som står i relation till 

metafysik som sådan. Annars skulle hans intresse av den idealistiska och romantiska Hölderlin ses som en rakt igenom 

polemisk relation, när det snarare kanske bör förstås som ett aktningsfullt genomarbetande, som följer Heidegger länge 

genom livet. 
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också ett ställande av frågan vad det över huvud taget innebär att tänka på något. Dikten som 

föremål för estetiska, mytiska och filosofiska kunskapsknipen blir då vi når denna ”rena” eller 

transcendentala medvetenhet inte längre intressant för Heidegger. Istället ställs tänkandet och dikten 

i en ”vara-historisk dialog” med varandra där de båda tänker på tänkandet självt. Här låter 

Heidegger Rilke att ta vid.  

Är R. M. Rilke en diktare i torftiga tider? Hur förhåller sig hans poesi till den 

torftiga tiden? Hur djupt stäcker han sig ned i avgrunden? Vart anländer poeten, 

såtillvida att han kommer vart han kan?49 

Dessa frågor, hämtade från Hölderlin, ger essän sin karaktäristiska prägel. Men som vi också 

kommer se, kommer alla dessa frågor ta sina egna och nya utryck när de sätts i relation till Rilke. 

Torftigheten radikaliseras, avgrunden omstöps, och sträckandet byter karaktär.  

*** 

Vad talar egentligen Heidegger om här i denna inledande del av uppsatsen? Vad syftar egentligen 

torftighet på? Talet om gudlöshet ska vi nog inte förstå etiskt, lika lite som vi bör förstå talet om de 

odödligas handlande i den dödliga domänen som en genuin tro på gudomligt ingripande. De handlar 

inte om huruvida sekularisering eller guda glömska är en beklaglig (eller för den delen fördelaktig) 

utveckling. Inte heller handlar det om huruvida en enskild tro är sann eller inte. Det handlar om 

diagnostisering av samhället genom dikt. Det handlar om roller: diktens roll, poetens roll. Och i den 

bemärkelse dikten och poeten diktar om en tids torftighet, handlar det också om en specifik 

tidpunkts samhälleliga konstitution i förhållande till det förevarande och det kommande tiderna. Det 

handlar om stämning och stämningsskiften. Om det skulle stanna vid detta, så skulle Wozu Dichter? 

tillhöra de föregående arbetet med Hölderlin. Inte bara eftersom det är Hölderlin som hittills stått i 

centrum, utan också för att sättet att tala om Hölderlin är sig likt. Men det gör den inte, utan en ny 

diktare släpps istället fram som vittne och samtalspartner i försöket att tänka denna situation. Detta 

nya tal kommer visserligen till en början också handla om roller och samhället, men övergår tillslut 

till något annat.  

  

                                                 
49 GA 1:5, s.274, min översättning, original: Ist R. M. Rilke ein Dichter in dürftiger Zeit? Wie verhält sich sein Dichten 

zum Dürftigen der Zeit? Wie weit reicht es in den Abgrund? Wohin kommt der Dichter, gesetzt daß er dahin geht, wohin 

er es kann? 
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II 

Smärta, kärlek och död 

Vi får inget snabbt svar på frågan om huruvida Rilke är de torftiga tidernas diktare, vilket kanske 

inte är helt oförväntat. Vad vi dock tidigt får veta är att Rilke erfar torftigheten ”desto tydligare” 

enligt Heidegger. När Rilke gör entré i texten blir det klart för Heidegger att torftigheten måste 

tänkas om i ljuset av dennes dikter. Torftigheten handlar i viss mån fortfarande om glömska och att 

spåra det heliga, men vad som glömts och det heligas spår omstöps i termer av dödlighet. 

På vägen erfar Rilke den torftiga tiden desto tydligare. Torftighet kvarstår inte bara 

eftersom gud är död utan därför att de dödliga knappt känner eller förmår sin egen 

dödlighet. Ännu har de dödliga inte sitt väsen som egendom. Döden drar sig in i 

det gåtfulla. Hemligheten hos smärtan förblir (för)dolt. Kärleken är inte studerad. 

Men de dödliga är. De är, såvida språket är. Ännu vilar sång över deras torftiga 

land. Sångarens ord håller sig fortfarande till det heligas spår.50 

Den torftighet vi finner hos Rilke, menar Heidegger, är inte uteslutande en guda flykt utan 

också en dödlighetens glömska. Som citatet ovan illustrerar är det ett misslyckande i att 

”frammana” döden ur det gåtfulla, av att ”avklä” smärtans hemlighet, och av att utförligt studera 

och lära sig om kärleken. Misslyckandet är en oförmåga att ”avförborga” (unverborgen) livets 

centrala förborgenheter (verborgenheit). Här ser vi hur torftigheten till viss del skiftar karaktär. 

Glömska handlar inte längre om det faktum att vi glömt gudarnas avsaknad som det gör hos 

Hölderlin utan är istället en vara-glömska. Vi påminns här om Heideggers kritik av fenomenologin. 

I Vara och tid argumenterar Heidegger för att västvärldens filosofiska och metafysiska historia steg 

för steg sedan Aristoteles har fördärvat frågan om varat till förmån för en objektiv undersökning av 

det varande. Detta är en fallgrop, menar Heidegger, som även Husserl faller i, trots hans viktiga 

upptäckt av intentionaliteten och studiet av fenomenen som framträdelser. Rilke står för en 

vändning liknande den Heidegger gör mot Husserl (d.v.s. den vändning som säger att 

fenomenologin måste bli en ontologi är på sätt och viss lik hur gudarnas glömska måste bli 

dödlighetens glömska).51 Denna rörelse förändrar terminologin för hur vi talar om frågorna som 

                                                 
50 GA 1:5, s.274, min översättning, original: Unterwegs erfährt Rilke das Dürftige der Zeit deutlicher. Dürftig bleibt die 

Ziet nicht nur, weil Gott tot ist, sondern weil die Sterblichen sogar ihr eigenes Sterbliches kaum kennen und vermögen. 

Noch sind die Sterblichen nicht im Eigentum ihres Wesens. Der Tod entzieht sich in das Rätselhafte. Das Geheimnis des 

Schmerzes bleibt verhüllt. Die Liebe ist nicht gelernt. Aber die Sterblichen sind. Sie sind, insofern Sprache ist. Noch 

weilt Gesang über ihrem dürftigen Land. Das Wort des Sägers hält noch die Spur des Heiligen. 
51 Det är svårt att inte se en analogi här mellan å ena sidan Heidegger och Husserl och å andra sidan Hölderlin och 

Rilke. Mellan å ena sidan en äldre mästare som visar vägen mot en essentiella fråga (den om intentionalitet i ena fallet, 

och den om torftighet i det andra) men som (enligt efterföljaren) aldrig lyckas dra undersökningen av denna fråga till sin 

spets, och å andra sidan en yngre lärling som börjar i mästarens fotspår men sedermera måste svika denna för att bli 

varats eller torftighetens mer ursprungliga diktare. Dock ska det nämnas att Heidegger själv antagligen aldrig skulle gå 

med på en sådan analogi. 
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föregångarna pekar på: Rilke förändrar frågan om Hölderlins torftighet, och Heidegger den om 

intentionalitet. Hos Rilke tematiseras denna förändring igenom avgrunds-begreppet enligt 

Heideggers mening. 

Hos Rilke förvandlas avgrunden från att vara torftigheten i sig till att vara ett område för 

sammanhörande vari vi finner varat menar Heidegger. Det vill säga, smärtan, döden och kärlekens 

väsen drar sig in i det som håller alla dessa samman, i avgrunden; i varats avgrund. Heidegger säger 

”Förborgadhet finns så till vida området för deras sammanhörande är varats avgrund.”52  Således, 

eftersom att avgrundsfiguren omstöps, från att ha förståtts i termer av guda flykt till att innebära en 

vara-glömska, förefaller även spåren som vi sökte då vi sträcker oss ned i avgrunden suddas ut och 

dras på nytt. De handlar visserligen fortfarande om en form av det heliga (som citatet innan säger 

”Sångarens ord håller sig fortfarande till det heligas spår”), men det heliga måste nu förhålla sig till 

människans vara-figurer, eller för att använda Rilkes termer, urgrundens/ naturens figurer: smärtan, 

kärleken och döden. Om vi förstår dessa, och om dessa blir avförborgade, förstår vi på riktigt vad 

det innebär att vara dödlig. Och att förstå vad det är att vara dödlig innebär att förstå det mest 

centrala hos människans essens: dess vara.  

Hur vi erhåller denna förståelse är givetvis den stora frågan, både för Rilke och Heidegger. 

För att begripa hur Rilke tänker det menar Heidegger att vi måste förstå vad som menas med sången 

i hans diktande – uppmärksamma här den tematiska relation som finns mellan sången, stämman och 

stämning. Sången kan inte endast förstås som den mänskliga handling och fysiologi som korrelerar 

mot begreppet; inte bara det att sjunga en sång.53 Utan istället måste sången förstås, som mycket 

annat i Rilkes diktande, som ett begrepp eller metafor. Likt sången hos Hölderlins vingud sjunger 

Rilkes sång (halvguden Orfeus sång) om spåren inom det heliga menar Heidegger, och kan därför 

också den förstås synonymt med ett sträckande ned i avgrunden. Men samtidigt skiljer detta 

sträckande sig från det vi såg i relation till Hölderlin. När Hölderlin talar om att sträcka sig ned i 

avgrunden blir det för att spåra något vi på sätt och vis redan vet, men måste bli påminda om. Vi vet 

i någon mån om gudarnas flykt, men behöver bli inspirerade och stämda på så sätt av vi också 

känner deras flykt. För Rilke är problemet djupare. Vi tror oss kanske veta vad smärta, kärlek och 

död är, men enligt Rilke är detta en illusion. Egentligen har vi aldrig vetat vad dessa verkligen 

betyder, de är helt dolda för oss. Sången, i alla fall i Heideggers läsning, blir en del av en lösning till 

varats förborgadhet. 

                                                 
52 GA 1:5, s.275, min översättning, original: Verborgenheit ist, insofern der Bereich ihres Zusammengehörens der 

Abgrund des Seins ist. 
53 Det bör hållas i minnet att Heideggers Rilke i huvudsak är den senare Rilke. Det är Duinoelegierna, Sonetterna till 

Orfeus, brev, och några enstaka senare dikter som Heidegger begrundar. Sången här har främst att göra med Sonetterna 

till Orfeus. 
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För att förstå sången ställer Heidegger sig följande frågor: varifrån kommer den, hur är vi 

kapabla till den, och hur långt sträcker den sig ned i avgrunden? Men dessa frågor, säger han sedan 

tvärt, är vi på sätt och viss oförberedda att hantera. Vad han menar med detta är att vi först måste 

förstå karaktären av den metafysik utifrån vilket Rilke skriver: d.v.s. att dessa frågor bara kan bli 

förstådda om vi igenom dess kontextuella prägel begriper Rilkes ord. Enligt Heidegger kommer 

denna prägel från ett metafysiskt område, och han säger vidare ”Rilke har på sitt eget viss poetiskt 

utstått den resulterande prägeln av varandets förborgadhet.”54 För att se hur varat visar sig för Rilke 

måste vi alltså tolka hans poesi mot bakgrund av detta ramverk, vilket vi är oförberedda att göra 

menar Heidegger, då att tänka, utforska och uppnå dialogen mellan diktande och tänkande endast 

kan åstadkommas långsamt (vilket dels kanske legitimerar denna ganska långa essä, men också 

betonar att tänkande av den språkliga dialogen är en utdragen process). Och det är just detta som 

den resterande delen av essän till stor del kommer att handla om: ett långsamt begrundande av 

Rilkes begrepp. 

*** 

I detta kapitel har vi sett hur Heidegger till en början tar sig an Rilke som diktare. Han utgår från 

blandade källor av Rilkes senare verk för att tala om hur Hölderlin skulle förstås igenom Rilke, men 

han har ännu inte låtit Rilkes egen röst tala. Vi står kvar i torftighetsbegreppets skugga, men nu 

handlar torftigheten inte längre om glömskan av de odödligas handlande i de dödligas domän, utan 

glömskan av dödligheten själv. Om Hölderlin diagnostiserade sitt samhälle som präglat av gudarnas 

flykt och frånvaro, visar Heidegger hur Rilkes poesi måste förstås som ett diagnostiserande av 

samhället som försummande av dödlighetens för honom mest centrala begrepp: smärta, kärlek och 

död.  

Man skulle kunna säga att symptomen har förändras, men diagnosen kvarstår. Tiden är 

fortfarande torftig, men av andra anledningar. Även analysmetoden kvarstår. Heidegger talar 

fortfarande om diktaren som diktande folkets stämning. Således står vi fortfarande i en diskussion 

som ännu liknar den i Hölderlinläsningarna, även om diktaren är en helt ny. Det är ett filosoferande 

som handlar om diktarens roll, samhället och metafysiken men ifrån ett annat perspektiv än tidigare. 

Heidegger har börjat röra sig ifrån Hölderlin, men fortfarande med ett öga riktat bakåt och ännu 

med oklarhet om vart han är på väg.  

  

                                                 
54 GA 1:5, s.275f, min översättning, original: Rilke hat die hierdurch geprägte Unverborgenheit des Seienden in seiner 

Weise und aufgestanden. Kommentar: kom ihåg hur Hölderlins poet i torftiga tider var tvungen att just utstå 

(aufgestanden) avgrunden. Heidegger lägger alltså ännu en gång emfas på vad den nya avgrunden är. 
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III 

Natur, (ur)grund och vilja 

Innan jag går vidare i läsningen av essän vill jag uppmuntra läsaren att läsa den postumt publicerade 

dikt av Rilke som finns i denna uppsats appendix. Det är en dikt som Rilke själv inte gav ut, men 

som gavs ut i hans samlade verk. I ett brev till Muzot kallar han den för en improviserad vers 

(improvisierte Verse). Heidegger utgår så pass mycket från denna dikt att det kan bli behövligt att 

ha den i minnet. Jag har översatt den väldigt ordagrant, och har istället för att fokusera på att 

reproducera rytm och stil hos dikten velat belysa begreppen hos dikten som Heidegger kommer att 

plocka upp.55 

Grund och natur är centrala begrepp för Rilke, dels i hans dikter men också i hans tänkande 

kring poesin mer allmänt: här tänker jag exempelvis på Brev till en ung poet där han uppmanar den 

unge Franz Xaver Kappus att lyssna till naturen. Grund (der Grund) – som också till viss del förstås 

som marken eller jorden – skulle man kunna säga är alla skillnaders måttstock i Heideggers 

tolkning av Rilke. Ett träd ett djur, en människa är alla olika varandra, men olikheten framträder 

först då vi ställer upp dem emot varandra i ett och samma rum och på samma grund. Grunden 

särskiljer oss på så sätt, men man kan samtidigt säga att den förenar oss, eftersom alla alltid står på 

samma sätt i relation till och enas inom grunden. Denna grund kan förstås dels som det på vilket vi 

står, den fysiska marken, men också det från vilket vårt vara bestäms: om vi går utanför Heideggers 

vokabulär i denna text kan man kanske tala i termer om ändamålslighet och determinism, ursprung 

och öde. ”Varelsernas grund är naturen.”56 Detta citat anknyter till förevarande bemärkelser, och 

man kan tolka det både som grunden i sig är natur, men också att naturen grundar varelserna.  

Rilkes natur-begrepp som vi finner i den improviserade versen, återfinns också i Sonetterna 

till orfeus  – där uttryckt som: ”den fulla naturens förråd”.57 Enligt Heidegger är detta ett 

Leibnizianskt metafysiskt uttryck för varandenas vara, eller annorlunda formulerat varat av de 

varande (das Sein des Seienden).58 Det är ett naturbegrepp som inte ställs upp emot historien, inte 

                                                 
55 Anledningen till att jag valt att göra på detta sätt är pedagogiskt. Syftet med uppsatsen är ju inte att göra en så korrekt 

översättning av Rilke som möjligt, utan att närma mig Heideggers läsning av Rilke. Därför är det först och främst av 

intresse att närma sig dikten begreppsligt, där stil och rytm får ge hän åt semantik och begreppslighet. Då kan vi lättare 

och bättre förstå oss på Heidegger. Men samtidigt måste det nämnas att det är principiellt problematiskt (speciellt med 

avseende på implikationerna av Heideggers filosofi kring dikten) att inte lyssna till och närma sig diktens språk som just 

ljudande, talat språk, röst-enligt. Där har stilen och framförallt rytmen har en viktig roll. Jag bifogar också därför det 

tyska originalet av dikten för att läsaren ska kunna få en känsla för detta. 
56 GA 1:5, s.278, min översättning, original: Der Grund der Wesen ist die Nature.  
57 Rilke, Rainer Maria. Gesammelt Werke. Bd 3. (Frankfurt am main: Insel Verlag, 2003), s.240, min översättning, 

original: Vorrat der vollen Natur. Kommentar: Lars Gustafsson har i översättning av Rilke översatt Vorrat der vollen 

Natur med ”naturens oerhörda förråd”, men om man ska följa Heideggers tolkning av Rilke bör man snarare läsa det 

som den fulla naturens förråd. Skillnaden ligger mellan vad som är oerhört eller fullt, förrådet eller naturen. 
58 Man kan visserligen kritisera Heidegger för hur han placerar Rilkes natur begrepp i en Leibniziansk och metafysisk 

domän. Exempelvis skulle man kunna argumentera, vilket även blir tydligt igenom uppmaning i Brev till en ung poet, 
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motsätter sig konsten, eller för den delen bör undersökas igenom naturvetenskapliga metoder. 

Naturen hos Rilke, som Heidegger förstår den, är en natur som samlar hos sig alla dessa andra sätt 

att tala om världen, och utgör en grund för dessa. Naturen är alltså ett annat, mer abstrakt och 

omfattande begrepp för den primodiala grunden, en urgrund, en grund som grundar alla andra 

grunder. Ett annat tecken på att detta är fallet för Rilke är hans synonyma användning av orden 

natur och liv (das Leben) menar Heidegger. Liv, likt natur, betecknar varat i sin totalitet menar han. 

Det tidigare nämnda Leibnizianska i Rilkes dikt har med vilja att göra. Människan är den enda 

varelse som vill gå med naturen. ”Med” är kursivt i den improviserade versen, en emfas som 

Heidegger menar innebär att människans inställning till naturen är en annan än den att vara i 

naturen. Djur eller växter kan stå på grunden och vara i naturen – de tas upp av naturen på ett sätt 

som människan inte förmår. Människan placerar och omplacerar istället naturen, hon flyttar naturen 

och omformar den (detta förstått som människans tekniska förhållningsätt till naturen). Hon är 

visserligen själv placerad inför naturen, d.v.s. naturen verkar på och ”riskerar” människan såsom 

djuren (en term jag återkommer till), men människan är unik i det att hon vill denna risk, hon 

frodas, nyttjar och t.o.m. reproducerar risken. Hon är placerad inför naturen, men placerar också 

naturen framför sig: placerar-här. När naturen ger motstånd mot människan, när naturen inte passar 

människans mål och syften, så placerar människan naturen framför sig och anpassar den: d.v.s. hon 

objektifierar den för att kunna hantera den. Detta betyder att människan lösgör naturens 

komponenter till enstaka manipulerbara objekt som kan flyttas runt och bearbetas. ”Detta tyder på 

att människan sträcker sig längre ned i grunden än de andra varelserna.”59 Men här betyder denna 

form av sträckande inte likt Hölderlins poets spårande av det heliga, utan snarare dess motsatts; 

glömskan av det heliga. Det är ett gängse sträckande, vilket är ett sträckande ned i grunden som 

närmare liknas vid bondens plogande av marken eller snickarens bearbetning av trädet. Det är 

människans användande och omformande av naturen till förmån för människan själv. Denna vilja 

                                                 
att natur begreppet genljuder Rodins inflyttande på Rilke. Han uppmanade Rilke att – snarare än naturenligt teoretisera 

det varande – deskriptivt dikta naturens framträdelse för människan; d.v.s. natur, och naturen själv, den rena naturen. 

Rilkes Neue Gedichte, med dess avskalade intresse för ting, brukar omnämnas i dessa sammanhang: med dikter om 

exempelvis djur eller byggnader som kan kallas natur skildrande dikter (dikten Die Kathedrale är förövrigt, som nämns 

i Grünfelds biografi av Rodin, troligtvis en direkt referens till ett samtal Rilke haft med Rodin). Det bör dock inte 

förstås som blott ett objektorienterat beskrivande utan också som dikter som ämnar att blottgöra något om väsendet hos 

sakerna själva. Luke Fischers argument i The Poet as Phenomenologist följer exempelvis ett sådant spår, då han menar 

att dessa dikters naturenliga intresse ger uttryck för en fenomenologi; vilket således strider mot var Heidegger placerar 

Rilkes natur begrepp. Men även om en sådan kritik är relevant, och speciellt pregnant då vi begrundar Rilke 

forskningen eller hans alster i sig, bör det också hållas i minnet att när vi ser till Heidegger forskningen att han redan här 

antagligen börjat skifta sitt intresse från diktaren till dikten i sig. Fyra år efter denna essä säger Heidegger i Språket att 

diktaren (Trakl i detta fall) spelar föga roll för våra språkfilosofiska undersökningar i det former han där avser. Och 

även här i Wozu Dichter? är vi i huvudsak begränsade till den senare Rilkes dikter, vari man nog kan, precis som 

Heidegger menar, se ett visst metafysiskt förhållningssätt till natur begreppet (åtminstone mer än i hans tidigare verk). 
59 GA 1:5, s.279, min översättning, original: Dies deutet darauf, daß der Mensch weiter in den Grund des Seienden 

reicht als das andere Seiende. 
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av att gå med naturen är produktionens, den moderna teknikens, och vetenskapens relation. En 

relation som fordrar oss att närmare undersöka naturens attribut för att därefter kunna använda dessa 

insikter i byggandet av våra hem. 

För Rilke, enligt Heidegger, blir alltså människans vardagliga relation till naturen en ny form 

av glömska. Då människan inte inser att trots allt sitt producerande, trots allt sitt viljande av 

naturen, har hon inte kommit närmre en förståelse av naturen som urgrund: hon har inte närmat sig 

naturen hos det som i livet likställs vid det heliga. Det vill säga, när vi sträcker oss ned i grunden 

når vi i själva verket en avgrund (om man så vill, vi avgrundar grunden). Rilkes diktande tar alltså 

inte sin kraft ifrån ett sträckande ned i avgrunden, utan måste istället hitta något annat sätt att 

förhålla sig till avgrunden. Detta ”annat” tolkas av Heidegger som ett mer vågat vågande. En 

inställning som bör ses som ett renande av det i stort sätt onaturliga förhållningssätt som vi finner i 

människans viljande av naturen, för att istället närma sig vad som anses vara den verkliga naturen. 

Mer om detta i nästa kapitel. 

*** 

Hur Heidegger behandlar Rilke igenom denna text är anmärkningsvärt. Å ena sidan får man känslan 

av att han följer med ganska välvilligt i Rilkes tänkande, å andra sidan anklagar han honom för 

metafysik – vilket vi vet sen tidigare knappast är en komplimang från Heideggers sida (hur vi ska 

förstå detta är dock föremål för en helt annan uppsats). Samtidigt som Rilkes och Heideggers 

tänkande förefaller vara ganska lika vad gäller vissa aspekter, tycks filosofen själv vilja hålla poeten 

på ett visst avstånd (se exempelvis Hammet och Walch som jag nämnt tidigare). Men troligtvis är 

det just därför att det finns likheter som Heidegger gör detta avståndstagande; just eftersom att de är 

nära i vissa avseenden, blir det extra viktigt för honom att visa hur de också skiljer sig (dels av 

principiella filosofiska skäll, men säkerligen också av personliga skäll). Hur som helst har vi i detta 

kapitel fått se lite närmre hur en dialog mellan Heidegger och Rilke ser ut. Det handlar fortfarande 

om samhället – nu i termer om produktion, teknologi och vetenskap – och på så sätt kan man se att 

Hölderlin fortfarande är närvarande. För frågan är ju fortfarande densamma (… und wozu Dichter in 

dürftiger Zeit?) men meningen omstöps i relation till Rilke. Huruvida Rilke är svaret på frågan vet 

vi ännu inte. Vi vet att Rilke får plats i frågan; han får plats i kraft av poet och han får plats i namn 

av en diktare om torftighet i någon bemärkelse, men om han är en diktare i torftiga tider, återstår att 

se. 



Södertörns högskola  Oscar Wandery 

Filosofi, ht 2015  C-uppsats 

 

27 

 

IV 

Risk, vågande och det öppna 

Synnerligen komplicerat, men också synnerligen viktig, är Heideggers läsning av begreppet i den 

improviserade versen som jag har översatt med ”risk”, men som jag också kommer att diskutera 

som ”vågande” (Wagnis, av der Wage: balans, våg; och Wagen: våga, tordas, riskera, också möjligt 

att översätta med vågande, vågspel eller vågstycke). Först och främst bör det sägas något om 

begreppen risk och våg i sig. Det finns ett stycke i essän där Heidegger diskuterar ordet die Wage 

som förr betydde fara eller risk och samtidigt apparaten våg. Vågens tematik är att den balanserar 

det ena mot det andra, vickar fram och tillbaka. Vickandet, som är ett vågande, hör ihop med 

vägandet (wagen, wiegen) och med vaggandet, trots sina motsatta konnotationer. Den ena sätter 

något på spel, den vågar något, och den andra håller detta i säkerhet, den vaggar. Vaggandet och 

vägandets gemensamma karaktär är hur som helst att de sätter i rörelse (be-wegen), de balanserar 

något enligt Heidegger.  

Påståendet ”Varat är risken helt enkelt”60 visar att riskerandet och vågandet är värt en särskild 

plats i Heideggers analys. Svårigheten ligger inte nödvändigtvis i hur vi bör förstå att naturen 

riskerar de varelser som den ”lämnar över” (att naturen bär med sig en viss risk, och då främst i 

bemärkelsen fara, förefaller kanske ganska uppenbart för oss), men svårare är det istället att förstå, 

mot bakgrund av föregående avsnitt, vad det faktiskt innebär att vilja risken, och vem detta 

egentligen gäller. Å ena sidan blir ju alla riskerade och vi alla (människor) vill också denna risk. På 

ett sätt förstås detta t.o.m. som ett definierande drag för människan; i alla fall den allmänna 

människan. Det är detta riskerande som avses i följande versrader i den improviserade versen.  

så är också vi mot urgrunden för vårat vara 

Inte vidare kärleksfull; den riskerar oss.61 

Å andra sidan tycks det finnas en renare form av riskerande. ”[…] ibland också / mer vågat 

(och inte av egennytta)”.62 Det vill säga en form som är mer vågat (detta mer är centralt för bryggan 

till det rena talet, som jag återkommer till). Det är här i denna form av riskerande som en förståelse 

för hur Heidegger ser Rilkes diktande verkligen börja framträda. Sedan tidigare har vi sett hur 

naturens rörelse lägger människan i vågskålen där hon är oskyddad, i fara, riskerad. Människan, 

igenom sitt viljande av naturen och av sig själv, bygger sedan upp ett skydd. Hon sträcker sig ned i 

grunden och använder naturen för att skydda henne från naturen själv (tekniken, produktionen, etc.). 

                                                 
60 GA 1:5, s.279, min översättning, original: Das Sein ist das Wagnis schlechthin. 
61 Den improviserade versen, se appendix. 
62 Ibid. 
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Sådan är den gemena människans vågande. Det mer vågade vågandet däremot, som kan sägas vara 

ett sökande av urgrunden, är mer än bara ett sträckande, mer än att läggas i vågskålen. I detta kastas 

man istället ut i balansen, ut i vågandet (man måste komma ihåg att sökandet efter urgrunden 

innebära att man inser grundens avgrund, och således blir ogrundad). Med andra ord tappar vi fästet 

när vi låter vår grund bli till avgrund. Då finns det inte längre något att hålla sig kvar vid, inget att 

stå på; det finns inte längre något mått för allt i världen. När detta händer faller man inte, för att 

falla vore att färdas mot något, det vore riktat. Istället säger Heidegger att vi kastas loss. Man kastas 

ut och kastas lös; man överlämnas till risken, till naturens vågspel. När människan riskeras på detta 

sätt både vågas och vaggas hon. Hon är oskyddad, men inte för att hon nödvändigtvis är i fara, utan 

för att hon inte längre behöver något skydd. I den bemärkelse hon kastas lös i grunden, hålls hon 

också upp av den. Hon har skapat en annan form av säkerhet, ett vara utan bekymmer, en s.k. 

”säker-varo” (Sichersein).63 Detta sätt att vilja vara i avgrunden, att kastas lös i den, liknar det som 

uttrycks i Språket, d.v.s. att falla i höjden. 

Man kan vilja, riskeras, och vågas på olika sätt, vilket också betyder att man kan vara i vad 

Rilke kallar det öppna (das Offene) på olika sätt. Den improviserade versen innefattar alla dessa 

termer, och nämner dem som något enskilt mänskligt, ett sätt människan tar sig an världen. Detta är 

inte bara Heideggers tolkning av Rilke, utan något diktaren själv uttrycker på olika ställen.64 Rilke 

vill förstå sig på vad det är att dikta, och att dikta på ett egentligt sätt. Det begrepp som han har för 

detta, vid sidan om Natur begreppet som vi redan talat om, är begreppet ”det öppna”. Heidegger 

skriver: 

Hela överdraget [den ganzen Bezug] till vilken alla varande, så som riskerade 

varande, ges över, kallar Rilke gärna ”det öppna”. Det är ett annat grundord i hans 

diktande. Öppet är i Rilkes språk det som inte är blockerat. Det är inte blockerat 

eftersom det inte begränsar. Det begränsar inte eftersom det är utan alla gränser. 

Det öppna är helheten av allt som är obegränsat.65 

I ett brev som Heidegger nämner har Rilke skrivit att man bör tänka på ”det öppna” igenom 

skillnaden mellan hur djuret och människan är i världen. Djurets nivå av medvetenhet gör så att den 

är i världen på ett sätt som inte tillåter den att placera världen framför sig och emot sig själv så som 

människan normalt sätt gör (d.v.s. det som togs upp i föregående kapitel). I Heideggers tolkning är 

människans förmåga att placera världen framför sig relaterat till produktionen, men också till 

                                                 
63 Den improviserade versen, se appendix. 
64 Bl.a. i Brev till en ung poet. 
65 GA 1:5, s.284, min översättning, original: Den ganzen Bezug, dem jedes Seiende al sein Gewagtes überlassen bleibt, 

nennt Rilke gern ”das Offene”. Dieses Wort ist ein anderes Grundwort seiner Dichtung. “Offen” bedeutet in Rilkes 

Sprache dasjenige, was nicht sperrt. Es sperrt nicht, weil es nicht beschränkt. Es bechränkt nicht, weil es in sich aller 

Schranken ledig ist. Das Offene ist das große Ganze alles dessen, was entschränkt ist. 
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språket: man kan göra en liknande handling med ord. På så sätt kan vi se hur diktandet, det som 

sades skulle spåra det heliga och avförborga det dolda, också det måste vara föremål för en sådan 

process: varats räddning är också föremål för dess problem. Människans problem i Rilkes mening, 

som vi tidigare sett, är viljandet av riskerandet på det specifika sätt som döljer varat, vilket inte bara 

återfinns i teknik och produktion, utan också i talet, det gemena talet. Poetens uppgift blir då att 

hitta ett sätt att vända detta, vända i det öppna som det heter i dikten, och på så sätt se människan 

som framför och i världen på samma gång. Frågan om hur man hitta ett sådant förhållande till 

världen (vänder i det öppna, uppnår ett mer vågande, skapar för sig en säker-varo), frågan om en 

praxis skulle man kunna säga, blir central för både Heidegger och Rilke. Dock får den frågan aldrig 

något riktigt slutgiltigt svar i denna text – medan På väg mot språket kan anses kommit en längre 

bit på vägen. 

Vill vi ha ett svar på vad det öppnas praxis egentligen betyder för Rilke eller Heidegger får vi 

nog rentutav gå till andra delar av deras verk. För Rilke kan vi nog läsa Brev till en ung poet och 

inte minst Neue Gedichte. Den förstnämnda är rentav ett försök att artikulera diktarens praxis, vilket 

gott och väl kan tolkas som en ”öppenhetens” praxis.66 Där uttrycker Rilke en viss aktning och 

strävan efter mer primodiala erfarenheter av världen exempelvis genom att försöka dikta genom 

barnet i oss.67 Vad gäller Heidegger kan vi titta på texterna som sammanställts i texten med titeln 

Gelassenheit (först publicerad 1959), och då speciellt den som är ett (grusvägs)samtal 

(Feldweggespräch) och som skrevs några år innan Wozu Dichter? Även här har det något att göra 

med en viss typ av hållning mot varat, men för Heidegger är det öppna snarare en del av ett bredare 

begrepp, jämnmod (Gelassenheit), än fokalpunkten själv. För honom handlar det alltså snarare om 

en jämnmodets praxis än öppenhetens. 

Vad vi tar med oss från denna text är alltså inte vara en praxis, men vi förstår oss på en 

fundamental karaktäristik hos denna praxis, i Heideggers mening. 

Eftersom dessa mer vågade med självaste varat själv vågar, och således också vågar 

sig in i själva varats ort, språket, är de, de sägande. Men emellertid, är människan 

inte den som till sitt väsen har språket och ständigt vågar den? Förvisso. Då vågar 

också den som på vanligt viss vill [kursivt tillagt] sägandet, redan i uträknad 

produktion. Visserligen. Men då kan de mer vågade inte vara de som bara säger. 

                                                 
66 Frågan om öppenhetens praxis, och de olika försöken att uppnå ett sådant diktande är även något som Fischer tar upp 

i sin bok The Poet as Phenomenologist. Han undertrycker där hur en del av denna praxis för Rilke bestod i att försöka 

finna en artistisk syn bortom dualism, en syn som kan se det synliga och det osynliga samtidigt på ett holistiskt sätt. 
67 Barnet relation till det öppna liknar för Rilke på sätt och viss djurets: d.v.s. att barnet har en förmåga att vara i 

världen.  
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De mer vågades sägande måste säreget våga sägandet. De mer vågade är bara dessa 

då de är de mer sägande.68 

Citatet ovan handlar om vågandets och sägandets mer-än. Alla riskeras, alla vågas, alla är 

sägande, men vissa mer än andra.  Så tolkar Heidegger Rilke, så förstår han dessa rader i den 

improviserade versen: ”ibland också / mer vågat (och inte av egennytta) / än livet självt, vid ett 

andetag / mer vågat…”. Det är dock inte nödvändig att tolka Rilke så. För ”mer” i hans dikt skulle 

lika gärna kunna härröra till relationen människa-djur. Raderna kan läsas som: ibland är människan 

vid ett andetag mer vågad än djuret.69 Men för Heidegger blir det istället frågan om de mer vågande 

bland människorna, och vidare de mer sägande bland de sägande. Detta är av stor vikt, inte för att 

göra rättvisa åt Rilke, utan för att belysa Heidegger. Att han tolkat Rilkes dikt på detta sätt säger 

mycket om hur han börjat se på språket. Här framträder han på ett sätt som vi känner igen från På 

väg mot språket. Jag skulle hävda att sägandet som är mer sägande, är direkt överförbart på talet 

som är rent tal. Dikten är rent talat och särskiljer sig från det godtyckliga talet heter det i Språket.70 

I Wozu Dichter? heter det istället att dikten är mer språkande, vilket är särskilt från det gemene 

språkandet. Detta tolkar jag som ett tecken på hur Rilkes diktande kryper in i Heideggers 

språkförståelse, detta som en utgångspunkt och ett förändrat förhållningsätt. Det mer språkande i 

bemärkelsen rent talat, som Rilke kallar för sången, vars praxis inte utvecklad i denna text och vars 

form Heidegger ännu inte är redo att utlägga, är likväl kulmen och knytpunkten i denna essä, och 

blir i Språket den kanske mest centrala utgångspunkten. I denna bemärkelse sätter Rilkes sång tonen 

för På väg mot språket, eller åtminstone förändrar Heideggers förhållande till dikten ”till ett annat” 

som Wallenstein föreslagit.71  

Det finns ytterligare en aspekt som knyter samman denna text med På väg mot språket, och 

varigenom Rilke tycks spela en central roll i Heideggers förändrade ställning till dikten. Denna är 

inte lika tydlig vad gäller om den faktiskt ursprungligen härrör härifrån eller inte (i alla fall blir det 

svårt för mig att säkert påstå så i denna uppsats), men denna aspekt måste ändå nämnas. Angående 

På väg mot språket har Wallenstein sagt ”Om språket, med en berömd formulering från Brev om 

humanismen (1946), är ”varats hus”, blir frågan hur vi i så fall kan bebo det, och vad språket är om 

                                                 
68 GA 1:5, s.315, min översättning, original: Wiel diese Wagenderen e smit dem Sein selbst wagen und deshalb sich in 

den Bezirk des Seins, die Sprache, wagen, sind sie die Sagenden. Allein, ist denn der Mensch nicht derjenige, der 

seinem Wesen nach die Sprache hat und es ständig mit ihr wagt? Gewiss. Dann wagt auch der in der gewohnten Weise 

Willende schon im rechnenden Herstellen das Sagen. Allerdings. Dann können aber die Wagenderen nich die nur 

Sagenden sein. Das Sagen der Wagenderen muss eigens die Sage wagen. Die Wagenderen sind nur die, die sie sind, 

wenn sie die Sagenderen sind. 
69 Kanske kan det tolkas utifrån människans makt över andetaget: förmågan att beröva och tillhanda andan på ett sätt 

som djuren inte kan. 
70 PVS, s.12. 
71 Wallenstein, Sven-Olov. Grannskapet mellan diktande och tänkande. I Heidegger, språket och poesin. (Drucksache: 

Tallinn, 2013), s.24. 
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det ska kunna ge oss anvisningar för boendet.”72 Heideggers påstående att språket är varats hus, 

finner vi även i någon mån i Wozu Dichter? ”Språket är orten (templum), d.v.s. språkets hus.”73 Jag 

vet inte vilken av texterna som följer på vilken, och vilken av dem som kronologiskt är skriven först 

har jag inte lyckats hitta (de är i alla fall skrivna samma år). Men det är hur som helst tydligt att 

denna syn på språket, som en ort, även detta har en relation till Rilkes sång, åtminstone i denna text. 

Enligt den improviserade dikten betyder ju att sjunga, att vara mer-sägande, nämligen att skapa en 

plats, en säker-varo. Att sjunga i Rilkes mening, enligt Heidegger, betyder således att tillhöra varats 

ort. Han säger följande. 

Att sjunga, att i egentlig mening säga den värdsliga tillvaron [Dasein], att tala ur 

räddandet av det hela rena överdraget och endast ur detta tala, det betyder: att 

tillhöra själva varats ort. Denna ort är, som språkets väsen, varat självt. Att sjunga 

sången betyder: att vara närvarande i närvarandet själv, betyder: tillvaro [Dasein].74 

*** 

Var står vi nu? Vi började i vad som verkade vara ett diagnostiserande av samhället med hjälp av 

Hölderlin, men nu tycks vi vandrat in på något nytt. Vi har nämligen vandrat in på språkets domän. 

Vi har vandrat in på frågor om diktaren som den som på ett visst sätt vågar språket, en mer 

språkande språkare. Vi har närmat oss På väg mot språket, och som tecken på detta vill jag 

framföra huvudsakligen tre olika tonförändringar. 1) Vad gäller undersökningens språksyn: varats 

ort är språket heter det i Wozu Dichter? Heidegger säger också att ”Språket är orten (templum), 

d.v.s. språkets hus.”75 Alltså är både språket och varat orten, och orten i sin tur är språkets hus. Det 

vill säga, språket är språkets hus. Denna nästintill tautologiska ton som vi hittar här i slutet av texten 

närmar sig en ton vi finner i På väg mot språket: språket är språket självt. 2) Vad gäller 

undersöknings plats: att falla i avgrunden i Språket innebär att fall in i ett ”ortligt sammanhang, i 

vilket vi önskar bli hemmastadda”.76 I Wozu Dichter? innebär det att våga språket, sett som ort eller 

hus. Kopplingen ort-hus-hem, förefaller inte särskilt långsökt. Vidare önskar vi detta ”fall” i de 

båda texterna: det är rentutav syftet med vår undersökning. Den mer vågade, den som mer 

ursprungligt närmar sig naturen och urgrunden, den som kastas ut i avgrunden, sägs också träda in i 

ett ort, ett hus, d.v.s. avgrundens och urgrundens ort och hus. 3) Slutligen, den sista 

tronförändringen jag vill slå ett slag för, som knyter samman de sista sidorna i Wozu Dichter? med 

                                                 
72 Wallenstein, Sven-Olov. Grannskapet mellan diktande och tänkande. I Heidegger, språket och poesin. (Drucksache: 

Tallinn, 2013), s.26. 
73 GA 1:5, s.310, min översättning, original: Die Spprache ist der Bezirk (templum), d. h. das Haus des Seins. 
74 Ibid., s.316, min översättning, original: Singen, eigens das weltische Dasein sagen, sagen aus dem Heilen des ganzen 

reinen Bezuges und nur dieses sagen, das bedeutet: in den Bezirk das Seienden selbst gehören. Dieser Bezirk ist als das 

Wesen der Sprache das Sein selber. Singen den Gesang heisst: Anwesen im Anwesenden selbst, heisst: Dasein. 
75 Ibid., s.310, min översättning, original: Die Spprache ist der Bezirk (templum), d. h. das Haus des Seins. 
76 PVS, s.9. 
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På väg mot språket, gäller undersökningens syn på diktaren: förbindelsen mellan mer-än och det 

rent talade. Vad vi ser i Wozu Dichter? är att diktandets praxis måste bli en fråga om mer-än för 

Heidegger. Det handlar om diktaren är den som är mer-sägande, och detta knappast i termer av 

kvantitet. Diktaren säger inte mer för att den säger mycket – om något är det ju rentutav tvärtemot – 

utan diktaren säger mer för att denne säger något mer vågat. Och vad som vågas, i alla fall här i 

slutet av texten, är språket. Dikten blir en källa för ett mer vågat språk hos Heidegger. Dikten blir en 

källa för ett språk som är ett talat bortom det vanliga talet. Dikten blir rent talat.  

Men vad utmynnar allt detta i vad gäller Rilke, och för den delen Heideggers relation till 

Rilke? Är Rilke en poet in dürftiger Zeit enligt Heidegger?  

Rilkes poesi tar sig in i Heideggers språkvärld på ett väldigt intimt sätt, om än inte på ett så 

högtonande sätt som exempelvis Hölderlins poesi gör. Hölderlins begrepp, och för den delen 

Hölderlin själv, återfinns igenom Heideggers verk som direkt referens både i förevarande såväl som 

i kommande verk. Rilke tar en mycket lägre ton en så. Hans poesi återfinns i Heideggers verk 

snarare som en utgångspunkt, underton, och förändrad syn. Man skulle kanske kunna säga, att om 

Hölderlins poesi sjungs av en klar sopran i Heideggers verk, liknar Rilkes poesi kanske närmst 

rörelserna hos en dirigent eller klangen hos en stämgaffel; som efter den blivit slagen tonar ut men 

också stämmer en ny sång. 

Heidegger avslutar denna text med att säga att de som är mer vågande är de som är poeter i 

torftiga tider, och att endast Rilkes poesi kan ge svaret på huruvida han är en sådan poet. Detta kan 

förefalla vara ett ganska oavslutat svar, nästan som ett undvikande av frågan. Det låter lite som 

Heidegger säger ”det beror på”.  Men egentligen ligger det någonting mer i svaret än bara så. För 

det finns inget tvivel om att Rilke är en diktare, och det finns inte heller något tvivel om att hans 

poesi går att läsa som en torftighetens diagnos, men frågan om huruvida ”tiden” är mogen för 

Rilkes poesi kvarstår. Över huruvida tiden är redo att instämma i Rilkes poesi och ta ton efter den 

vilar en fråga om öde, en fråga vi inte kan råda över. Det är därför dikterna kommer svara på denna 

fråga, för att det är dikterna som står kvar med tiden. Dikten själv. 
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Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats visat hur Wozu Dichter? kan läsas som en förändring i Heideggers 

förhållande och syn på dikt och diktandet. Igenom texten har jag spårat denna förändring från det 

förhållningsätt vi finner i Heideggers läsningar av Hölderlin, till det förhållningsätt som vi finner i 

På väg mot språket. I de tidigare texterna ser Heidegger dikten som en samhällelig 

stämningsstiftare, medan de senare texterna mer läses som språkfilosofiska projekt där språket 

måste förstås igenom språket själv. Den tidigare periodens inflytande tar i Wozu Dichter? sitt utryck 

som en begreppslig utgångspunkt och en fråga: Hölderlins begrepp ”torftighet”, och frågan 

huruvida Rilke är en diktare i torftiga tider. Detta undersöks av Heidegger en bra bit in i texten. Han 

diskuterar hur torftighet kan förstås, både i relation till Hölderlin och Rilke, och kommer sedermera 

in på en diskussion om teknik och produktion. Vändningen bort från den tidigare 

samhällsorienterade kritiska och politiska diktsynen inträffar sent, men ursprunget till den finner vi 

åtta sidor in i texten, i Rilkes improviserade vers. Rilkes diskussion om riskerande och vågande 

(förstått som ett förhållningssätt till naturen som ämnar blottgöra urgrunden, och livets, varats, 

förborgenheter) blir i Heideggers tolkning till en språklig insikt. Förhållningsättet som eftersträvas 

av Rilke är ett mer-vågande, mer-sägande. Poeten bör eftersträva att dikta på ett sätt som inte bara 

säger i gängse bemärkelse, utan som säger mer. När detta åstadkoms sker två saker; å ena sidan 

genomför man den handling som Rilke kallar att vända i det öppna, å andra sidan, och som följd av 

vändningen, skapas en säker-varo, d.v.s. en plats där vi är i avsaknad av det som hotar oss. Så 

förstår Heidegger den improviserade versen, och så börjar han här se på diktandet: som ett mer-

sägande, och som en ort, ett språkets hus, ett varats ort.  

Min tes har varit att Wozu Dichter? kan läsas som en övergång, en brygga, mellan två olika 

perioder i Heideggers förhållande till dikten. Mitt bidrag ligger i att vissa hur texten från början till 

slut ger uttryck för detta. Mina huvudsakliga bevis för denna tematiska karaktär hos texten ligger i 

den uppenbara kopplingen till Hölderlin i början av texten, samt de analoga begrepp mot På väg 

mot språket som återfinns mot slutet av texten. Jag drar en parallell mellan att se dikten som mer-

sägande, och att se den som rent talat (som det heter i Språket). Jag drar också en parallell mellan 

att se på språket som ett ort och att se det som ett ”ortligt sammanhang, i vilket vi önskar bli 

hemmastadda.”77 Baserat på dessa menar jag också att det sker en övergång i Heideggers syn på 

dikten, en övergång som också innebär en tonförändring i dennes sätt att tala om språket. Dessa blir 

enligt mig en ny utgångspunkt för Heidegger i hans försök att närma sig språket, och på så sätt kan 

Rilke sägas vara närvarande som en underton i På väg mot språket.   

                                                 
77 PVS, s.9. 
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Förkortningar 

GA, 1:5 – Gesamtausgabe Ab1. Bd. 5. Holzwege. 

GA, 1:12 – Gesamtausgabe Ab1. Bd. 12. Unterwegs zur Sprache. 

PVS – På väg mot språket. 
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Appendix: den improviserade versen 
 

Då naturen lämnar varelserna78 över  

till risken79 hos deras dunkla begär och utan 

särskilt skydd hos torvor och kvistar, 

så är också vi mot urgrunden för vårat vara 

Inte vidare kärleksfull; den riskerar oss. Bara att vi, 

Ännu mer än växter eller djur 

med denna risk går, vill den, ibland också 

mer vågat (och inte av egennytta) 

än livet självt, vid ett andetag 

mer vågat… Detta skapar för oss, utanför det skyddade 

en säker-varo80, där, var tyngdkraften verkar 

den rena kraften; vad slutgilltigen bringas oss,  

är vår skyddslöshet och att vi sålunda 

in i det öppna vänder, då vi hotandet såg, 

runt det, i vidaste omkrets någonstans, 

var lagen vidrört oss, mot bejakandet. 

 

Wie die Natur die Wesen überläßt 

dem Wagnis ihrer dumpfen Lust und keins 

besonders schützt in Scholle und Geäst, 

so sind auch wir dem Urgrund unsres Seins 

Nicht weiter lieb; es wagt uns. Nur daß wir, 

Mehr noch als Pflanze oder Tier 

mit diesem Wagnis gehn, es wollen, manchmal auch 

wagender sind (und nicht aus Eigennutz),  

als selbst das Leben ist, um einen Hauch 

wagender… Dies schafft uns, außerhalb von Schutz 

ein Sichersein, dort, wo die Schwerkraft wirkt 

der reiner Kräfte; was uns schließlich birgt, 

ist unser Schutzlossein und daß wirs so  

ins Offene wandten, da wirs drohen sahen, 

um es, im weitsten Umkreis irgendwo, 

wo das Gesetz uns anrührt, zu bejahen.  

 

 

                                                 
78 Notera att i tysken är ordet Wesen, här av stilistiska skäll översatt med varelserna, som också innefattar vårt svenska 

ord Väsen, vilket av filosofiska anledningar är viktigt att poängtera. 
79 Notera att i tyskan är ordet Wagnis, här översätt av semantiska skäll med riskera, som innehar en vågande aspekt. Det 

att våga och riskera är som Heidegger kommer diskutera likt. Men att översätta med ”till vågandet” blir i svenska lite 

krystat och semantiskt problematiskt vid mening ”es wagt uns”. 
80 Notera att i tyskan är ordet Sichersein, vilket man givetvis idiomatiskt kan tänka sig bör översättas med säkerhet, men 

då kunde det lika gärna i dikten stått ”Sicherheit”. Därför, eftersom jag försöker vara så begreppsligt nära som jag kan, 

vill jag istället översätta den med den mer ordagranna översättningen ”säker-varo”. 


