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Tomas Tranströmer, gåtan 
och språket
Av BERNT OLSSON

1. »Rutinstaden, rutinlandskapet»
Ett centralt och ofta återkommande tema i Tomas 
Tranströmers lyrik gäller möjligheten av kontakt. 
Tranströmers dikter handlar om nutidens männi
skor, som jagas och hotas av hets och sterilitet. De 
lever i »rutinstaden, rutinlandskapet» (»Hom- 
mages» i Klanger och spår), i »Metropolis» (»Någ
ra minuter» i Mörkerseende):1 De har förlorat sin 
identitet:
Det är mörkt och tyst. Men staden har ryckt närmare 
i natt. Med släckta fönster. Husen kom.
De står i hopträngd väntan mycket nära, 
en folkmassa med uttryckslösa ansikten.

»Paret» i Den halvfärdiga himlen

Det är inte människorna som kommer närmare, det 
är husen. Men dessa ter sig på samma sätt som de 
människor de hyser: de står hoppackade och vän
tar, de står som en folkmassa med uttryckslösa 
ansikten. I stark kompression och på ett sätt som 
liknar expressionismens uttrycks de nutida stads
människornas situation och karaktär. Husen och 
människorna har så påverkat varandra att de inte 
går att skilja åt. De saknar ansiktsuttryck. Men de 
väntar på något, outtalat vad. De som möter staden 
är två älskande som nyss varit med om ett kärleks
möte. I ett nu, efter samlaget, har deras hemligaste 
tankar mötts »som när två färger möts och flyter in 
i varann / på det våta papperet i en skolpojksmål- 
ning». I kärleksmötet finns något annat än stadens 
uttryckslösa ansikten.2

Livet framställs ofta av Tranströmer som en resa 
i den moderna trafikens jäkt, på tunnelbanan, järn
vägen eller motorvägen. I dikten »Resan» i Den 
halvfärdiga himlen okar ett zeugma samman »an
sikten och portföljer» och ett annat »ytterkläder 
och själar», så att de blir oskiljaktiga liksom husen 
och folkmassan i den nyss citerade dikten:

På tunnelbanestationen.
En trängsel bland plakat 
i ett stirrande dött ljus.

Tåget kom och hämtade 
ansikten och portföljer.

Mörkret nästa. Vi satt 
som stöder i vagnarna 
som halades in i hålorna.
Tvång, drömmar, tvång.

På stationer under havsnivån 
sålde man mörkrets nyheter.
Folk var i rörelse, sorgset, 
tyst under urtavlorna.

Tåget förde med sig 
ytterkläder och själar.

Det sterila moderna livets kontaktlöshet uttrycks 
inte sällan i modern lyrik med ordet »stirra». Ekelöf 
talar i »blommorna sover» i sent på jorden om att 
»lampan stirrar ljus» och om att »fönstret stirrar 
tanklöst ut i mörkret».3 Ole Sarvig säger i »Hu- 
sene» i Menneske att »husene stirrer».4 I »Resan» 
är passagerarna passiva: det är krafter utanför dem 
-  krafter som är deras egna skapelser! -  som är 
aktiva. Tåget »kom och hämtade», »vi satt / som 
stöder i vagnarna / som halades in i hålorna». Des- 
tinationen är mörkret. I bokstavlig mening för tun- 
nelbanetåget passagerarna från den upplysta per
rongen ner i den mörka tunneln. Men mörkret är 
också symboliskt. På stationerna »sålde man mörk
rets nyheter», en anspelning på »Dagens Nyheter». 
Tidningarna bringar budskap om det mörka som 
hör det moderna livet till.

Människorna är som nämnt passiva. Men liksom 
den förra dikten talar om »hopträngd väntan», där 
»hopträngd» anger både sammanfösningen i stä
derna och det begränsade utrymme det moderna 
livet ger åt väntan och hopp, talar denna dikt om 
»drömmar» men klämmer in ordet mellan två 
»tvång». Dock -  det finns drömmar. Folket är inte 
dött, det är sorgset fastän tyst. Fortsättningen låter 
dess längtan komma till uttryck:
Blickar i alla riktningar 
på resan genom berget.
Ingen förändring ännu.

Inte ännu! Men närmare:
Men närmare ytan böljade 
frihetens humlor surra.
Vi steg ur jorden.
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Passagerarna kommer upp och ut på landet, som 
blir till en fågel (eller kanske »frihetens humlor»):
Landet slog med vingarna 
en gång och blev stilla 
under oss, vidsträckt och grönt.

Här är fri rörelse, i motsats till tågets bundna, här 
är rymd och grönska. Landets frihet uttrycks med 
flygmetaforen, men på ett egendomligt och för 
Tranströmer kännetecknande sätt förs metaforen 
samtidigt över på människorna: »vi» ser landskapet 
»under oss», som om vi flöge. Dikten slutar dock 
inte här. Det sägs i slutet om diktjaget att han och 
»fyra, / fem, knappast flera» följer med bortom 
slutstationen. Det är få människor som kan göra sig 
fria från rutinstadens tvång.

I dikten »Spår» i Hemligheter på vägen nås inte 
befrielsen bortom slutstationen utan genom att re
san stannar mitt i natten. Det sker då något med de 
resande:
Som när en människa gått in i en dröm så djupt 
att hon aldrig ska minnas att hon var där 
när hon återvänder till sitt rum.

Liksom staden bara syns som »ljuspunkter» »flim
rande kallt vid synranden» blir allt som var den 
resandes dagar »några flimrande punkter, en 
svärm, / kall och ringa vid synranden». Dikten 
handlar om ett möte med det gåtfulla, ett möte som 
kan ske när rörelsen har stannat. Dikten kallades 
också, som Kjell Espmark låtit mig veta, i en tidi
gare version »Enigma».5

Flera dikter handlar om bilfärder.6 Det moderna 
livet antar bilden av motorvägen där bilarna jagar 
fram. Men liksom tåget i »Spår» blir stående i 
natten, avbryts resan i dessa dikter. I »Galleriet» i 
Sanningsbarriären blir diktjaget en tvärgata, en 
gata som stänger av trafiken på huvudleden för att 
släppa in trafik från sidan: »Jag ligger utsträckt som 
en tvärgata.» Dikten har analyserats flera gånger, 
och jag skall inte försöka lägga något till de tolk
ningar som gjorts, bara påpeka att man kan läsa den 
som en dikt om poetens uppgift i det moderna 
livet.7 Dock vill jag betona, att bilden av tvärgatan 
finns i en dikt som handlar om svårigheten att nå 
kontakt, att se människan, och att den förs in ome
delbart efter det att det i dikten sagts att »inbillade 
ansikten» nu är verkliga. Vi skall återkomma till 
denna i sammanhanget centrala dikt.

Det finns en förbindelse mellan »Galleriet» och 
en annan dikt, »Ensamhet», i Klanger och spår. På 
ytplanet handlar denna dikt om ett olyckstillbud, 
som diktaren varit med om. Men som Kjell Esp

mark visat, handlar den egentligen om »en själsrö
relse», den utgör en »översättning» till ett sensuellt 
språk av det som sker i själen.8 Men vad är det som 
sker? Dikten består av två delar. Den första handlar 
om den i sista sekunden avvärjda trafikolyckan och 
vad som hände diktjaget, då han såg döden för 
ögonen. Olyckstillbudet ledde till att resan avbröts, 
att det blev stilla. Diktens första del slutar med att 
ange innebörden av denna stillhet:
Tills det blev stilla. Jag satt kvar i selen 
och såg hur någon kom genom snöyran 
för att se vad som blev av mig.

I trafiken far alla fram utan att känna varandra. I 
skräckögonblicket känner diktjaget att han förlorar 
namn, flickor och jobb, allt som ger honom identitet 
och relationer. Han blir »anonym / som en pojke på 
en skolgård omgiven av fiender». Men när trafiken 
stannar till följd av olyckan kommer en -  visserli
gen obekant -  människa fram för att se vad det blev 
av honom.

Den andra delen av dikten utvecklar temat kon
taktlöshet -  kontakt, anonymitet -  identitet. Dikt
jaget säger sig länge ha gått omkring på de »frusna 
östgötska fälten». »Ingen människa har varit i sik
te.» Mot denna ensamhet ställs folkträngseln på 
andra håll:
I andra delar av världen 
finns de som föds, lever, dör 
i en ständig folkträngsel.

Men trängseln borgar inte för kontakt:
Att alltid vara synlig -  leva
i en svärm av ögon -
måste ge ett särskilt ansiktsuttryck.
Ansiktet överdraget med lera.

För att kunna leva måste man bära mask. Re
flexionerna leder till att diktjaget inser sig behöva 
en -  verklig -  ensamhet, »tio minuter på morgonen / 
och tio minuter på kvällen». Ensamheten måste 
vara »utan program». Kanske kan man tolka ordet 
»utan program» som en antydan om att Tranströ
mer menar att rutinlivet är ett liv med program, ett 
»programmerat» liv.

Den dikt som följer omedelbart efter denna hand
lar också om behovet av att komma bort från varda
gen:
Mitt under arbetet
böljar vi längta vilt efter vild grönska, 
efter Ödemarken själv, bara genomträngd 
av telefontrådarnas tunna civilisation.

Det är inte fråga om eremitensamhet. Telefontrå
darna, de kontaktskapande, skall finnas där. Också



Tomas Tranströmer, gåtan och språket 9

i denna dikt antar vardagen bilden av en resa och 
också i den avbryts resan:
Också den här arbetsdagen finns en privat stillhet,
Som i ett rökigt inland där en kanal går:
BÅTEN visar sig oväntat mitt i trafiken 
eller glider fram bakom fabriken, en vit luffare,

En båt som glider fram på en kanal mitt inne i 
landet ter sig lätt som något overkligt. Det är 
»oväntat» att möta en sådan när man färdas på 
vägarna. Dikten innehåller kontraster såväl mellan 
biltrafikens rörelse och båtens stilla glidande som 
mellan det rökiga inlandet och båtens vithet. Båten 
blir en vit luffare. Luffaren är i rörelse, men hans 
rörelse är fri, oprogrammerad. Luffaren står utan
för samhälle och arbete, och han har, i Sverige inte 
minst genom Harry Martinsons diktning, blivit en 
representant för det själsliga.

Vi ser alltså i dikt efter dikt hur nutidsmän
niskorna skildras som jagade, fångna i vardagsruti
nerna. Vi ser dem som anonyma, kontaktlösa. Men 
de äger en väntan. Få människor får det de väntar 
på, deras väntan är tyst och trängd.

Det som finns utanför vardagen framställs på 
olika sätt hos Tranströmer. I den tidigare diktning
en är det oftast något gåtfullt, en uppenbarelse, en 
»epifani», som Espmark har kallat det i sin under
sökning av temat.9 Detta hemlighetsfulla har Tran
strömer vanligen inget namn på, det är »hemlighe
terna på vägen». Men vi har också sett att världen 
utanför vardagen inte sällan tar gestalt av landskap, 
fri rymd och grönska. Det hemlighetsfulla kan ock
så framträda som ett medvetande om historien, som 
ett stort tidsperspektiv. Till sist är det som närhet, 
som verklig kontakt ansikte mot ansikte, utan 
masker, som det framträder. Alla dessa teman har 
skickligt om än med skiftande uppmärksamhet be
handlats av Kjell Espmark i hans monografi.10 När 
jag nu åter tar upp dem är det för att närmare 
beskriva det som sker vid gränsen mellan de båda 
»världarna», för att bestämma hur Tranströmer ser 
på möjligheten att med språkets hjälp etablera kon
takt med eller beskriva kontakten med det gåtfulla.

2. »Den andra världen»
Något av det mest framträdande hos Tranströmer, 
inte minst i hans tidiga lyrik, är vad Espmark be
nämnt med orden »denna spända uppmärksamhet 
inför ’gåtan’, detta skådande ut i det okända».11 
Flera dikter talar om uppenbarelsen av något hem
lighetsfullt, ibland framträdande bara i en hastig

glimt, ibland utförligare beskrivet: vad som skedde, 
hur det skedde. En känd dikt är »Storm» i 17 dikter:
Plötsligt möter vandraren här den gamla 
jätteeken, lik en förstenad älg med 
milsvid krona framför septemberhavets 

svartgröna fästning.
Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs- 
klasar mognar. Vaken i mörkret hör man 
stjärnbilderna stampa i sina spiltor 

högt över trädet.

Som så ofta är människan i dikten i rörelse, men här 
är det vandrarens långsamma rörelse, när det 
p l ö t s l i g t  inträffar något märkligt. I och för sig 
är det som vandraren möter inte så ovanligt, även 
om en jätteek alltid gör intryck. Men eken ter sig 
som en förstenad älg. I eken förenas således växt
rike, djurrike och mineralrike. Eken får också oer
hörda dimensioner, den blir något av ett mytiskt 
träd, ett världsträd, en Yggdrasil. Första strofen 
innehåller också en tidsangivelse. Genom rubriken 
vet vi vidare att det är storm. Andra strofen ger 
precisioner och bygger ut tidsangivelsen. Men det 
står inte klart om den utsaga som i denna strof 
knyts inte till vandraren utan till det mera allmänna 
»man» gäller vad som sker en enda gång vid mötet 
med eken, under den följande natten, eller, uppre
pat, alltid vid den tid då rönnbären mognar. Det 
som sker är att »man» hör stjärnbilderna »stampa i 
sina spiltor» som om de vore hästar; ett hörsel
intryck läggs alltså till synintrycken. Bilden är så 
pregnant i sin suggestivitet, att man tar den för ett 
uttryck för en oerhörd upplevelse, en kontakt med 
en värld bortom vår.

Upplevelsens innehåll blir tydligare om man 
rycker in myten i tolkningen. Det finns olika myter 
om himmelska hästar. En stjärnbild, mellan Del
finen och Pegasus, kallas »Lilla hästen», Equuleus. 
Men främst bör man kanske tänka på myten om 
Helios, solguden, som med sitt spann av hästar om 
dagen färdas över himlavalvet. Här hörs hästarna 
stampa i spiltorna: om natten står Helios’ hästar i 
stallet. Men på våra nordliga breddgrader är det 
också så, att i september böljar den tid på året när 
Helios’ hästar inte längre färdas så länge över him
lavalvet. Höststormarna bådar denna tid.12

Det kan tyckas långsökt att föra in den antika 
Heliosmyten i denna dikt, även om dikten får en 
djupare och sammanhängande mening om man gör 
det. Men vi skall se att hästen återkommer som 
symbol i åtskilliga andra dikter av Tranströmer och 
att solgudens hästar i några av dem mer osökt 
tränger sig på. Sist i debutsamlingen står dikten
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»Epilog». Det är en lång dikt, men den har vissa 
likheter med den komprimerade dikt vi analyserat. 
Liksom denna börjar den med en årstidsangivelse -  
men nu december -  och med ett vandringstema: 
»den väg som leder hit är stenig». Också här sker 
något plötsligt:

Då stiger
med ens den vita röken svindlande 
från byarna. Oändligt högt står molnen.

Liksom i »Storm» vidgas perspektivet starkt. Även 
här finns ett träd, verkligt eller bara en molnforma
tion som liknar ett träd, och det kallas uttryckligen 
»himmelsträdet»:
Vid himmelsträdets rötter bökar havet 
förstrött och liksom lyssnande till något

»Liksom lyssnande till något» ter sig som ett var
sel. Den långa dikten låter sedan ett landskap träda 
fram i bilder av olika årstider, och till sist står det 
klart att den rörelse och oföränderlighet som finns i 
årstidernas landskap också är Guds:
Guds ande är som Nilen: översvämmar 
och sjunker i en rytm som har beräknats 
i texterna från skilda tidevarv.
Men han är också oföränderlig 
och därför sällan observerad här.
Han korsar processionens väg från sidan.

Dikten handlar alltså om Guds uppenbarelse. Den 
sker bara när den rörelse som människan ingår i blir 
avbruten, för Gud korsar processionens väg från 
sidan.13

Själva den alltmer framträdande landskapsbilden 
inrymmer många moment. Ett är knutet till stor
men. Liksom i dikten »Storm» nås kontakten med 
det oerhörda under oväder. I »Epilog» beskrivs 
stormen utförligt:

Klockan 18 kommer vinden 
och spränger fram med dån på bygatan, 
i mörkret, som en ryttarskara. Hur 
den svarta oron spelar och förklingar!
I orörlighetsdans står husen fångna, 
i detta brus som liknar drömmens. Vindstöt 
på vindstöt flackar över viken bort 
mot öppna sjön som kastar sig i mörkret.

Stormen som liknas vid en ryttarskara väcker asso
ciationer till Odens jakt eller »den vilda jakten», 
som på vissa håll knyts just till december.14 Stor
men ute förbinds med människornas »svarta oro». 
Men dikten är länge objektivt hållen. Först någon
stans i mitten uppträder ett diktjag:

När jag
passerar stall väggen hörs genom dånet 
den sjuka hästens stamp därinifrån.

Det har inte förut talats om något stall eller någon 
häst. Stampet framträder därför som något gåtfullt. 
Efter dessa tre rader försvinner åter diktjaget.15 
Just det faktum att förnimmelsen av hästens stamp 
som hörs genom dånet är det enda som knyts till 
diktjaget tyder på att hästens stamp har en viktig 
uppgift. Stall väggen blir på något sätt gränsen mel
lan det verkliga och det overkliga.

En häst förekommer också i »Caprichos» i Hem
ligheter på vägen. Slutstrofen lyder:

Där uppe i rymden:
travande tyst, gnistrande och svart,
osedd och obunden,
med ryttaren avkastad:
en ny stjärnbild som jag kallar »Hästen».

Liksom i »Storm» förbinds hästen med stjärnorna, 
men här är det en ny stjärnbild diktjaget upptäcker 
och ger namn. Dikten har vissa likheter med en av 
Rilkes Sonette an Orfeus, den som börjar:

Sieh den Himmel. Heisst kein Stembild »Reiter»?
Denn dies ist uns seltsam eingeprägt: 
dieser Stolz aus Erde. Und ein Zweiter, 
der ihn treibt und hält und den er trägt.16

Rilkes erfarenhet av att det finns dels en stolthet 
med ursprung i jorden och dels någon annan som 
driver denna stolthet och håller den men samtidigt 
bärs av den är så stark att han måste fråga sig om 
det inte finns en stjärnbild som heter »Reiter» och 
som alltså kan vara en mytisk symbol för denna 
erfarenhet. På liknande sätt leder erfarenheten av 
nattens befrielse till att diktjaget i Tranströmers 
dikt skapar en stjärnbild som han vill kalla »Häs
ten».

En häst förekommer redan i diktens tredje strof. 
Då har natten ännu inte inträtt:
Kontorets fönster öppna. Ännu hörs 
hur hästen trampar därinne.
Den gamla hästen med stämplarnas hovar.

Ljudintrycket som skapas av det ihärdiga stämplan
det av papper blir till en arbetshästs tramp. Det 
håller ännu på. Men så blir det midnatt, och gatorna 
blir tomma.Det är då bilden av hästen i rymden 
inställer sig, och nu är han fri, med ryttaren avkas
tad. Här rör det sig ganska tydligt om Heliosmyten, 
trots att det inte är fråga om en vagnshäst utan om 
en häst med ryttare. Så länge Helios färdas över 
himlavalvet går hästen i sitt tramp, först när mörk
ret inbrutit kastas ryttaren av och han blir fri.

I den närmast följande dikten, »Siesta», möter vi 
också en häst. På det konkreta planet handlar dik
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ten om middagsvilan i en sydländsk stad en het 
pingst. Det tycks också försiggå en begravning:
Stenarnas pingst. Och med sprakande tungor . . .
Staden utan tyngd i middagstimmans rymd.
Gravläggning i sjudande ljus. Trumman som överröstar 
den innelåsta evighetens bultande nävar.

Trumman hör sannolikt till en begravningsproces
sion. Evigheten är något som människorna försöker 
överrösta med trummornas buller. Dikten är emel
lertid full av anspelningar på Nya testamentet. 
»Sprakande tungor» erinrar om pingstundret med 
»tungor såsom av eld». Pingstens under skedde 
efter Kristi död och uppståndelse och utgör enligt 
kristen syn ett vittnesbörd om det nya livet sedan 
döden besegrats. Ordet »gravläggning» har bestäm
da konnotationer till Jesu begravning i klippgraven. 
Sista raden i dikten talar om »den innelåsta evighe
tens bultande nävar». Det är som om evigheten 
ville komma ut till människorna.

I andra strofen förs så hästen in:
Ömen stiger och stiger över de sovande.
Sömn där kvarnhjulet vänder sig som åskan.
Tramp från hästen med bindel för ögonen.
Den innelåsta evighetens bultande nävar.

Kvarnhjulet, kanske vid ett vattenuppfordrings- 
verk, vrider sig även under siestan, drivet av den 
ständigt trampande hästen. Men hästens tramp si- 
doställs med evighetens bultande nävar. Liksom 
hästen går av tvång är evigheten innestängd.

I slutstrofen knyts döden åter till evigheten men 
nu i en utsaga om evighetens förhållande till tiden:
De sovande hänger som lod i tyrannernas klocka.
Ömen driver död i solens strömmande vita fors.
Och ekande i tiden -  som i Lasarus’ kista -  
den innelåsta evighetens bultande nävar.

Evigheten hörs i tiden som ett bultande från den 
begravde i kistan. Bibelanspelningen är nu mycket 
tydlig. Men vi skall inte gå förbi de första dunkla 
raderna. De får mening om man ser att de liksom de 
föregående stroferna handlar om tvång mot frihet. 
Dagen -  tiden -  livet är ofrihet, där de sovande 
driver fram tiden som lod i klockan men utan att 
vara medvetna om det. De hör inte evighetens bul
tande nävar. Örnen är aposteln Johannes’ fågel. 
Genom Uppenbarelseboken står Johannes i särskild 
förbindelse med den andra världen. Det är också 
Johannes -  och bara han bland evangelisterna -  
som berättar om Lasarus’ uppståndelse. Men även 
fornnordisk myt flätas in här. I Voluspå heter det:
forsar falla 
där flyger ömen,

som far och fångar 
fisk i fjället.

Raderna hör till spådomen om en nyskapad värld. I 
Voluspå flyger örnen över forsen, i Tranströmers 
dikt driver den död i solens fors.17

Också i nästa dikt, »Izmir klockan tre», möter vi 
en hästsymbol eller åtminstone trampet av hovar:
När klockan tre var trampat under hovar 
och mörkret bultade i ljusets vägg 
låg staden krypande vid havets dörr 
och glimmade i gamens kikarsikte.

»När klockan tre var trampat under hovar» kan ses 
som en omskrivning för att tidsmomentet klockan 
tre var förintat av evighetens häst. Mörkret kombi
neras också här med ett bultande: »Mörkret bultade 
i ljusets vägg.» Evigheten, som för oss är okänd 
och därför mörker, vill komma i kontakt med lju
sets värld. Det kan förefalla egendomligt att det är 
människornas liv som förbinds med ljus och evighe
ten och det gudomliga som förbinds med mörker. 
Men så är det ofta hos Tranströmer. Den följande 
dikten, den med titeln »Hemligheter på vägen», 
inleder den tredje delen av den svit, där de senast 
analyserade dikterna ingår. Det heter först att 
»Dagsljuset träffade ansiktet på en som sov» men 
att han inte vaknade, bara fick en livligare dröm. I 
fortsättningen talas det om att mörkret träffade en 
som gick i solljuset:
Mörkret träffade ansiktet på en som gick 
bland de andra i solens starka 
otåliga strålar.
Det mörknade plötsligt som av ett störtregn.

Dagsljuset är tydligen människolivet -  mörkret 
evigheten, döden, kanske Gud.18

En häst finns slutligen också i dikten »Palatset» i 
Den halvfärdiga himlen. Dikten handlar om turister 
i ett antikt palats som nu är museum. På väggarna 
finns målningar som bär bud om »en dövstum värld 
på andra sidan», alltså en värld som vill nå kontakt. 
Utanför palatset ligger staden. Den söker en kom
munikation:
Svagare än suset i en snäcka 
hördes ljud och röster ifrån staden 
kretsande i detta öde rum, 
sorlande och sökande en makt.

Turisterna har skilt sig från staden, de är i ett tyst 
och tomt rum; men mycket svagt hörs ändå staden, 
»sökande en makt». Vi har tidigare sett hur Tran
strömer framställer människorna som väntande på 
något. Här sägs uttryckligen »en makt». Men också 
något annat:
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Också något annat. Något mörkt 
ställde sig vid våra sinnens fem 
trösklar utan att gå över dem.
Sanden rann i alla tysta glas.

De fem sinnena är människans dörrar. Något som 
bara uttrycks med det ytterligt obestämda »något 
mörkt» vill komma igenom dörrarna och nå männi
skan men kan det inte. Sinnena kan alltså inte 
förmedla budskap utifrån den andra sidan. Den 
gamla förgängelsemetaforen sanden i timglaset på
minner om att allt sker mot bakgrunden av tidens 
flykt. Till sist går människorna fram till en skulptur 
av en häst, som de först inte såg, när de »fångades 
av allt det tomma». Nu beskrivs hästen:
Det var dags att röra sig. Vi gick 
bort mot hästen. Den var jättelik, 
svart som järn. En bild av makten själv 
som blev kvar när furstarna gått bort.

Men hästen inte bara beskrivs, den talar också:
Hästen talade: »Jag är den Ende.
Tomheten som red mig har jag kastat.
Detta är mitt stall. Jag växer sakta.
Och jag äter tystnaden härinne.»

Hästen talar med stor auktoritet, så som Gud ibland 
har talat till människorna när han velat ge tillkänna 
vem han är. Man kan tänka på Jahves ord till Mose 
vid den brinnande busken: »Jag är den jag är» (2 
Mos. 3:14). Tomheten har härskat över hästen, 
men nu har han blivit fri, liksom hästen i »Capri- 
chos». Han växer sakta genom att äta tystnaden, 
genom att tystnaden minskar.

Uppenbart är att dikten handlar om hur vår värld 
och den andra världen når kontakt. Människorna i 
vardags världen söker en makt. För att få kontakt 
måste de träda in i det tomma, tysta rummet. Ordet 
»tom» återkommer i varierade skepnader i dikten 
och framstår som ett centralt ord: »en enda väldig 
sal, / tyst och tom» (strof 1), »en skulptur var 
utställd i det tomma» (3), »när vi fångades av allt det 
tomma» (3), »Tomheten som red mig» (7). Man kan 
se ordet som uttryck för den moderna människans 
tomhetsupplevelse. Men då tomheten är ett steg 
mot skapandet av kontakt med det okända förefaller 
dikten få en bättre tolkning om man för in mystikens 
»tomhet». Enligt flera mystiker är det nödvändigt 
för själen att först bli »tom», om hon skall erfara 
närheten till det gudomliga.19 Men tomheten är bara 
ett stadium, tomheten själv ger ingen kontakt. I 
dikten är det också först när turisterna rör sig som 
de ser hästen och hör den tala. Dikten delar också 
den mystikens grunderfarenhet som säger att kun

skapen om det gudomliga inte kan förmedlas av 
sinnena. Dessa måste »kopplas bort». Dikten har en 
i Tranströmers lyrik ovanlig tydlighet och blir näs
tan en allegori över gudssökande och gudsuppenba- 
relse. Men hästmotivet förbinder den också med 
andra dikter som är mindre tydliga och som alla 
talar om människornas väntan på något utanför var
dags världen, om det tvång i tiden de är underkas
tade och om evighetens försök att från sin sida 
genom bultande och stampande komma i kontakt 
med människorna. Hästmotivet, förbundet med 
stampande och bultande, återkommer med sådan 
frekvens och styrka att man är benägen att se det 
som exempel på vad fransk tematisk kritik kallar 
»thémes obsédantes» och betrakta det som ytterst 
centralt i Tranströmers lyrik.20

3. »Stormens text»
Mot vardagslivet i stadens trängsel och jäkt står 
som vi sett också naturen. Flera dikter handlar om 
flykt ut i det gröna landskapet, ett landskap som 
också är ett inre. I debutsamlingen ingår »Fem 
strofer till Thoreau» med sin böljan: »Ännu en har 
lämnat den tunga stadens / ring av glupska 
stenar».21 »Längre in» heter en dikt i Stigar, som 
talar om hur diktjaget som »ett av drakens fjäll» 
långsamt rör sig med draken/trafikkön. Andra stro
fen fortsätter:
Jag vet att jag måste långt bort 
tvärs genom staden och sedan 
vidare, tills det är dags att gå ur 
och vandra länge i skogen.
Gå i grävlingens fotspår.

Att naturen kan fylla människans behov beror på 
att den äger en kraft som kan få vardagslivet att 
lysa:
En av stenarna är dyrbar.
Den kan förvandla allt 
den kan få mörkret att lysa.
Den är en strömbrytare för hela landet.
Allting hänger på den.
Se den, röra vid den . . .

Men människorna i vardagslivets ström har svårt 
att se naturen. Liksom Gud »korsar processionens 
väg från sidan», kan människan inte se naturens 
skönhet annat än »hastigt från sidan»:
Det sköna hinner man bara se hastigt från sidan.
Den täta säden på åkern, många färger i en gul ström.
De oroliga skuggorna i mitt huvud dras dit.
De vill krypa in i säden och förvandlas till guld.

»Under tryck» i Klanger och spår
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Det räcker inte med att se naturen, man måste 
komma närmare, längre in, röra vid den. Naturens 
kraft ligger i att den är mänsklig, att träden och 
stenarna vandrar, att de har kontakt med varandra:
De lämnade kvar en väldigare tystnad på jorden 
och ett träds lugna steg, ett träds lugna steg.

»Klangen» i Den halvfärdiga himlen

Jag kommer för sällan fram till vattnet. Men nu är jag här, 
bland stora stenar med fridfulla ryggar.
Stenar som långsamt vandrat baklänges upp ur vågorna.

»Långsam musik» i Klanger och spår

Utanför byn går vägen länge mellan skogens träd.
Och träden träden tigande i endräkt med varann.

»Noctume» i Den halvfärdiga himlen

Omedelbar upprepning av ord eller ordgrupp, epi- 
zeuxis, hör inte till det vanliga i Tranströmers stil. I 
två av citaten har han emellertid denna figur, och i 
bägge fallen rör det sig om träd.

Prosadikten »Böljan på senhöstnattens roman» 
handlar om hur diktjaget går ut på ön som »en Qäril 
som just krupit ur puppskalet», varvid »plastpå
sarna i vardera handen hänger som missbildade 
vingar». I naturen »hörs ett ihåligt ljud, en tank
spridd trumma»:
Stetoskopljuden från ett långsamt hjärta, det bultar, tyst
nar ett tag, kommer tillbaka. Som om varelsen rörde sig i 
sicksack över Gränsen. Eller någon som bultar i en vägg, 
någon som hör till den andra världen men blev kvar här, 
bultar, vill tillbaka. Försent! Hann inte dit ner, hann inte 
dit upp, hann inte ombord . . .  Den andra världen är också 
den här världen. Nästa morgon ser jag en fräsande gyllen- 
brun lövruska. En krypande rotvälta. Stenar med ansik
ten. Skogen är full av akterseglade vidunder som jag äls
kar.

Naturens stenar hör till den andra världen -  dö
dens, evighetens, Guds -  men också till denna, 
människornas. De vill in i den värld där de inte är, 
de har ansikten, de bultar.

Människan måste möta naturen ansikte mot an
sikte. En dikt som talar om detta möte har just 
titeln »Ansikte mot ansikte» (i Den halvfärdiga 
himlen):

I februari stod levandet still.
Fåglarna flög inte gärna och själen 
skavde mot landskapet så som en båt 
skaver mot bryggan den ligger förtöjd vid.

Själen är fången och vill ut. Hon är bunden vid 
landskapet men kan inte gå in i det utan ligger och 
skaver mot det. Associationen går här till inled
ningskapitlet till Röda rummet, där det skildras hur 
båtarna ligger och rycker i sina kedjor, en viktig

symbol för romanens frihetstema. I Tranströmers 
dikt heter det vidare att »träden stod vända med 
ryggen hitåt». Men en dag händer något:
En dag kom någonting fram till fönstret.
Arbetet stannade av, jag såg upp.
Färgerna brann. Allt vände sig om.
Marken och jag tog ett språng mot varann.

Det som kommer anges som så ofta obestämt, här 
med »någonting». »Arbetet stannade av» -  pausen 
måste till och diktjaget måste vända blicken från 
arbetet. Så vänds ansiktena mot varandra, så ska
pas kontakten.22

Naturen, landskapet, kan alltså vara vänt från 
människan. Men ofta talar Tranströmer om en vilja 
att nå kontakt även från den andra sidan. En dikt, 
»Vinternatt», i Den halvfärdiga himlen, handlar om 
hur strävan från båda hållen möts:
Stormen sätter sin mun till huset 

och blåser för att få ton.
Jag sover oroligt, vänder mig, läser 

blundande stormens text.
Men barnets ögon är stora i mörkret 

och stormen den gnyr för barnet.
Båda tycker om lampor som svänger.

Båda är halvvägs mot språket.

Stormen vill nå människan och blåser i huset, män
niskans hölje, för att få ton. Diktjaget förstår detta 
och läser -  blundande -  stormens text. I andra 
strofen förs ett barn in. Det adversativa »men» 
antyder att barnet har ett annat förhållande till stor
men. Medan diktjaget läser texten blundande ser 
barnet med stora ögon och hör stormens gny. Mel
lan barnet och stormen sker ett möte, på lika vill
kor, då de båda är halvvägs mot språket. Dikten ger 
på ett lika »naivt» sätt som Edith Södergrans sena 
dikter tillkänna att människa och natur funnit var
andra:
Och marken och blomstren och stenarna tala 
till barnet sitt språk,
och barnet det svarar och jollrar tillbaka 
på skapelsens språk.

Södergran: »O himmelska klarhet»

4. »Till ett annat folk»
Det är inte bara mellan människan i hennes var- 
dagsvärld och naturen som det etableras kontakt i 
Tranströmers lyrik. Som Espmark fint har visat är 
genombrytandet av gränserna i tiden lika viktigt.23 
Historien och kontakten med gångna tider spelar 
stor roll i Tranströmers lyrik. Historien, den verti
kala linjen, är ofta förenad med geografien, den
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horisontella linjen. Det är så redan i den första av 
17 dikter, »Preludium». Landskapet blir där en 
krater, i vilken resenären sjunker ned:

Och han
sjunker mot sommaren, firas ned 
i dess bländande krater, ned 
genom schakt av grönfuktiga åldrar 
skälvande under solturbinen. Så hejdas 
denna lodräta färd genom ögonblicket och vingarna bred
das
till fiskgjusens vila över ett strömmande vatten.
Bronsålderslurens
fredlösa ton
hänger över det bottenlösa.

Rörelsen stannar i bronsåldern. Det tycks ske 
abrupt, men läsaren kan med sin kunskap om 
bronsålderns varmare klimat och tecken på solkult 
ana att det är sommarskildringen i diktens början 
som lett diktaren fram till bronsåldern.24

I en otryckt dikt från 1951, som Espmark medde
lat och kommenterat, finns också bronsåldern inflä
tad i en sommarskildring, och där kan man lätt se 
hur trådarna går.25 Dikten böljar: »En dag bärs 
stenmuren, ladorna och tallskogen högt / på det 
förflutnas vågkam». Det heter sedan att »nu an
träds resorna till andra folk»:
Nu anträds resorna till andra folk. Till ett annat folk 
som dyrkar en kopparskiva. Dragen av två smala hästar 
med tunga svansar 
glider dagen över synfältet.

Den kopparskiva som åsyftas måste vara sol
vagnens från Trundholm. Vi ser här en annan inspi
ration till bildsfären »dagens hästar» än Ovidius’ 
Phaetonskildring.

Den svenska lyrikens klassiska framställning av 
ett möte mellan tid och rum finns i Österlings »Ales 
stenar», där »tiden byter hälsningar med rummet» i 
ett nu, om vilket ingen vet »vilken del / som just 
förflyter eller är förfluten». Sådana möten har Tran- 
strömer skildrat i flera dikter. En dikt som kunde 
jämföras med »Ales stenar» är »Elegi» i 77 dikter, 
där det heter:
Det finns en korsväg i ett ögonblick.
Distansernas musik har sammanströmmat.
Allt sammanvuxet till ett yvigt träd.
Försvunna städer glittrar i dess grenverk.26

5. »Ansikte mot ansikte»
Kontakten gäller slutligen människa till människa. 
Vi har redan sett hur Tranströmer skildrar männi
skorna som försedda med masker. Detta att »alltid 
vara synlig» kräver, som det heter i »Ensamhet»,

»ansikte överdraget med lera». Masken som skydd 
för ansiktet och som hinder att se det är en åter
kommande bild. Livet skildras i »Längs radien» i 
Stigar som en centrifugalrörelse: i mitten finns dikt
jaget och där råder tystnaden, men längre ut blir 
rörelsen allt häftigare. Där är människorna inte 
längre människor utan masker och profiler:
Längre ut: tragedimaskema i motvinden
i fartens dån -  längre ut:
rusningen
där de sista orden av kärlek dunstar -  
vattendropparna som kryper 
på stålvingama -  
profiler som ropar [----- ]27

I den stora dikten »Galleriet» i Sanningsbarriären 
påminner sig diktjaget, som befinner sig på ett mo
tell vid E3, ett besök på ett museum:
I mitt rum där fanns en lukt som jag känt förut 
bland de asiatiska samlingarna på ett museum: 
masker tibetanska japanska mot en ljus vägg.

Men:
Men det är inte masker nu utan ansikten 
som tränger fram genom glömskans vita vägg 
för att andas, för att fråga om något.
Jag ligger vaken och ser dem kämpa 
och försvinna och återkomma.

Dikten handlar om hur människor försöker tränga 
fram »genom glömskans övermålning» och ur »den 
vita dimman» -  så som erinringens »schwankende 
Gestalten» tränger sig fram ur »Dunst und Nebel» i 
Goethes »Zueignung» till Faust. Det är emellertid 
inte bara gestalter ur det förflutna utan också män
niskor i nuet:
I karriären rör vi oss steg för steg 
som i ett no-spel
med masker, skrikande sång: Jag, det är Jag!

Människorna går som sömngångare, mångas ansik
ten är förtvivlade, andras utslätade:
De andas försvinner kämpar sig tillbaka 
de ser förbi mig
de vill alla fram till rättvisans ikon.
Det händer men sällan 
att en av oss verkligen ser den andre: 
ett ögonblick visar sig en människa 
som på ett fotografi men klarare 
och i bakgrunden
någonting som är större än hans skugga.28

6. »Ett nytt språk»
Det står klart att Tranströmers lyrik till mycket stor 
del handlar om nutidsmänniskans behov av och
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strävan efter att nå utanför det tvång som livets jäkt 
och sterilitet sätter. Det gäller att nå kontakt med 
något utanför, med något gudomligt, med landska
pet, med historien, med andra människor. Det går 
inte att skilja det ena från det andra: allt är samman
vävt. Vi har sett att detta något på den andra sidan 
också strävar efter kontakt. Någon gång talas det 
om att kontakt nås.

Den fråga som nu skall ställas -  och som hela 
genomgången syftat till -  är om de båda världarna 
kan kommunicera, om den ena förstår den andras 
språk. Vi har lagt märke till att Tranströmer någon 
gång använder språket som bild för att uttrycka 
även den andra sidans manifestation. I »Vinter
natt» läser diktjaget »stormens text», i »Dagsmeja» 
i Den halvfärdiga himlen frågar diktjaget timmer
stockarna om de vill följa med till hans barndom 
och de svarar »ja»:

Inne bland snåren hördes ett mummel av ord på ett nytt 
språk:
vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta 

kvistar och det talade så sakta över snön.

Men det är bara momentant något sådant kan ske. 
Reaplanet, den moderna fartens representant, kom 
och »fick tystnaden på jorden att växa i styrka».

Tranströmer kan skildra »den andra sidan» med 
sådan självklarhet att man lätt kan tro att han aldrig 
tvivlar på möjligheten att »förstå» och återge det 
främmande språket. Kjell Espmark, som ägnat just 
det gudomligas uppenbarelser ett så intensivt stu
dium, har menat att Tranströmer inte delar »mysti
kernas språkliga pessimism» och att han inte är 
»hänvisad till någon ’via negationis’ vid beskriv
ningen av undret».29 Det kan tyckas så, därför att 
Tranströmer inte som Ekelöf försöker närmare be
stämma undrets karaktär. Han använder därför inte 
Ekelöfs »varken eller». Undret finns där. Men det 
kan inte fångas in med det vanliga språket.30 Det 
måste något exceptionellt till. Vi fann nyss att dikt
jaget hörde »ett mummel av ord på ett nytt språk» 
(min kursivering). I »En vinternatt» läser diktjaget 
»blundande stormens text». Bara i sömnen eller 
mörkret kan den vuxne läsa naturens budskap. Bar
net får däremot med sina stora ögon se stormen. 
Liksom i evangelierna, i romantiken och hos t. ex. 
Edith Södergran står barnet himmelriket närmare 
än den vuxne. Naturen är en skrift men den kan 
inte tolkas:

Outtydda dag. Dagar -  
som aztekernas skrivtecken!

»Morgon och infart» i 17 dikter

Dikten »Ansikte mot ansikte», som ju skildrar en 
kontakt mellan människan och landskapet, uttryc
ker dettas frånvändhet med orden »under en pre
senning tynade språket».

När Tranströmer söker bestämma det gudomliga 
gör han det med paradoxer. I »Schubertiana» i 
Sanningsbarriären står det:

De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat. 
På vad?

På någonting annat, och de följer oss en bit på väg dit. 
Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer -  med 

förtroende -  den blinda ledstången som hittar i mörkret.

De fem stråkarna hör till Schuberts musik och an
tyder vad den kan ge själen som vägledning, men 
man kan också se dem som symboler för de fem 
sinnena. Dessa säger att vi kan lita på någonting 
annat, på något som de själva inte kan förmedla. De 
följer oss bara en bit på väg. Tranströmer menar 
inte att vi skall förkasta sinnenas erfarenhet, tvärt
om, det är sinnena som visar oss till det som de inte 
kan förmedla. De är en ledstång som visserligen är 
blind men ändå hittar. Vad detta är uttrycks på det 
negativa sättet, med orden »någonting annat».31 På 
andra ställen använder Tranströmer paradoxer. Ett 
diktutkast, återgivet av Espmark, ger följande be
stämning av Gud:
Hur Gud ter sig.
Plötsligt, oregelbundet, kortvarigt ljus 
som ett ljudlöst åskväder.

(Min kursivering)

Man kan med Espmark påpeka att upplevelsen här 
kan vara begränsad till ljusfenomenet. Men i en 
variant heter det: »Världen bredvid upplever jag / 
som en döv och blind måste uppleva åskvädret».32 
I »Funchal» i Sanningsbarriären möter vi en rad 
oxymora:
En dryck som bubblar i tomma glas. En högtalare som 
utsänder tystnad. En gångstig som växer igen bakom vaije 
steg. En bok som bara kan läsas i mörkret.

Vi har också sett att Tranströmer ofta använder 
obestämda pronomen för att uttrycka det gudom
liga: »någonting», »något», »någonting annat».33

Bara i drömmen kan den vuxna människan nå 
kontakt med den andra sidan. Kjell Espmark har 
visat drömmens betydelse som uppenbarare i Tran- 
strömers lyrik.34 Det är en gammal tradition Tran
strömer inlemmar sig i, en tradition med romanti
ken och surrealismen som främsta företrädare. Dik
ten »Nocturne» i Den halvfärdiga himlen talar om 
budskapet utifrån. De första stroferna, som vi re
dan berört, skildrar en bilfärd genom sovande sam
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hällen. På natten är husen vakna och vill dricka, allt 
»ikläder sig livet». En del människor sover fridfullt, 
andra »har spända anletsdrag / som om de låg i hård 
träning för evigheten». Fastän deras sömn är tung, 
vilar de som »fällda bommar när mysteriet drar 
förbi». De tar dagen med sig även på natten och 
skapar därför hinder för mysteriet. Sista strofen 
talar om hur diktjaget själv ligger och skall somna:
Jag ligger och ska somna, jag ser okända bilder 
och tecken klottrande sig själva bakom ögonlocken 
på mörkrets vägg. I springan mellan vakenhet och dröm 
försöker ett stort brev tränga sig in förgäves.

Han är mitt emellan vakenhet och dröm. Han ser 
okända bilder och tecken, alltså budskap från en 
annan värld. Men han ser dem »klottrande sig 
själva». Det kan innebära att han rationellt betrak
tar dem som fysiologiska fenomen. I en annan, som 
det förefaller, central dikt, nämligen »Från vintern 
1947» i Sanningsbarriären, står det om en skräck
upplevelse från övergången mellan barndom och 
vuxenliv:
Jag satt utan ögonlock i sängen och såg 
bildband bildband med de sinnessjukas tankar.

Där ges en rationell förklaring: hallucinationerna är 
»de sinnessjukas tankar». Men det är också barn
domens »hela» syner som på det här sättet måste 
slås sönder för att komma fram genom det galler 
vuxenheten skapar:
Som om det var nödvändigt . . .
Som om den sista barndomen slogs sönder 
för att kunna passera genom gallret.35

I »Nocturne» ter sig tillståndet mellan vakenhet 
och dröm som ett brevinkast. Det är emellertid för 
trångt för att det stora brevet med budskapet från 
den andra sidan skall kunna tränga sig in. Diktjaget 
har lika litet som de sovande i samhällena kunnat 
släppa allt som hör vakenheten till.36 Det bör no
teras att denna dikt står just före »En vinternatt», 
vilket antyder att dikterna bör läsas tillsammans, så 
som skett här.

Den som har möjlighet att nå kontakt med den 
andra sidan är diktaren. Av de dikter som handlar 
om gränsen mellan de båda sidorna är »Hom- 
mages» i Klanger och spår på sitt sätt den tydli
gaste:
Gick längs den antipoetiska muren.
Die Mauer. Inte se över.
Den vill omge vårt vuxna liv 
i rutinstaden, rutinlandskapet.

Det vore en för enkel läsning att låta anspelningarna 
på Berlinmuren leda till något slags politisk tolk

ning. »Rutinstaden» finns överallt i vår moderna 
värld.37 Poängen ligger i att vårt vardagsliv omger 
sig med en mur som hindrar oss från att nå kontakt 
med det som finns på den andra sidan.38 Vi skall 
lägga märke till orden »vårt vuxna liv». Barnet har 
ännu kvar kontakten.

Andra strofen nämner en diktare som kommit 
över till andra sidan:
Éluard rörde vid någon knapp 
och muren öppnade sig 
och trädgården visade sig.

Här ligger en anspelning på det faktum att Éluard 
skrivit en dikt med titeln »Muren» och att denna 
översatt till svenska ingår i den antologi 19 mo
derna franska poeter, som Tranströmer pekat på 
som så betydelsefull för hans lyriska utveckling.39 
Éluard ägde en förmåga att i klara bilder framställa 
transcendenta erfarenheter, att sjunga »des hymnes 
nocturnes sur les cordes de 1’arc-en-ciel».

Dikten »Hommages» nämner mot slutet andra 
poeter som lyckats med något oerhört:
Shiki, Björling och Ungaretti 
med livets kritor på dödens tavla.
Dikten som är fullkomligt möjlig.

De diktare som skapade den dikt som är fullkomligt 
möjlig är Gunnar Björling, den italienske hermetis- 
ten Ungaretti och den japanske diktaren och kriti
kern Masaoka Shiki (1867-1902). Björling uttrycker 
som bekant erfarenhet av främst naturen i kompri
merade, av stark språklig reducering präglade 
dikter. Ungaretti har en fragmentarisk, knapp stil, 
där ordet får ett magiskt egenvärde. Shiki är känd 
genom sin haikudiktning.40 Alla tre diktarna nådde 
fram till sin dikt genom stark reducering av språket. 
Språket måste först »dö«, måste bli en »dödens 
tavla», för att de med »livets kritor» skulle kunna 
skriva sin dikt.

I Den halvfärdiga himlen finns en metapoetisk 
dikt med titeln »Lamento»:
Han lade ifrån sig pennan.
Den vilar stilla på bordet 
Den vilar stilla i tomrummet.
Han lade ifrån sig pennan.
För mycket som varken kan skrivas eller förtigas!
Han är lamslagen av något som händer långt borta 
fast den underbara kappsäcken dunkar som ett hjärta. 
Utanför är försommaren.
Från grönskan kommer visslingar -  människor eller fåg
lar?
Och körsbärsträd i blom klappar om lastbilarna som kom
mit hem.
Det går veckor.
Det blir långsamt natt.
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Malarna sätter sig på rutan: 
små bleka telegram från världen.

Den situation som beskrivs i första strofen är gan
ska tydligt diktarens. Pennan vilar stilla på bordet 
men också i tomrummet. Diktaren slutar försöka 
skriva därför att han ser sig vara i ett tomrum. I 
första strofen står närhet (skrivbordet) och avstånd 
(tomrummet) mot varandra. Så är det också i andra 
strofen, där vi får veta varför diktaren lägger ifrån 
sig pennan. Han är lamslagen av något som händer 
långt borta, men nära sig har han kappsäcken som 
dunkar som ett hjärta. Med kappsäcken kan man 
förstå det förråd av idéer diktaren bär med sig och 
vill skriva om. De har liv och är honom nära som 
hans hjärta. Men det som händer långt borta, det 
som skapar tomrummet, hindrar honom från att 
skriva. Han står i ett dilemma: det är för mycket 
som varken kan skrivas eller förtigas.

Från försommarlandskapet kommer signaler. 
Men det går inte att avgöra om de kommer från 
människor eller fåglar. Naturens signaler kan inte 
skiljas från människans. De kan alltså inte tydas. 
Det enda man vet är att naturen är vänlig mot 
människan och hennes skapelser, även sådana som 
lastbilarna: körsbärsträden klappar om lastbilarna.

På natten eller senare på sommaren kommer ett 
annat slags signaler. Det är malarna som befordrar 
-  och själva är -  »små bleka telegram från världen». 
Bara i mörkret och bara när naturens liv har däm
pats kan människan tolka naturens signaler. Dikten 
heter »Lamento». Den bör således läsas som en 
klagan över människans/diktarens isolering från 
den rika naturen och över hans oförmåga att skriva 
om den, fastän han vet något som inte kan förtigas.

Om diktarens svårigheter att med språkets hjälp 
återge sina erfarenheter handlar också det femte av
snittet av den långa dikten »Östersjöar». Det börjar 
med att en iakttagelse i naturen görs till en bild för 
det som händer när man vill förmedla en »obeskriv
lig sanning»:
Fjärden har blivit excentrisk -  idag vimlar maneterna för 
första gången på åratal, de pumpar sig fram lugnt och 
skonsamt, de hör till samma rederi: AURELIA, de driver 
som blommor efter en hav sbegravning, tar man upp dem 
ur vattnet försvinner all form hos dem, som när en obe
skrivlig sanning lyfts upp ur tystnaden och formuleras till 
död gelé, ja de är oöversättliga, de måste stanna i sitt 
element.

Maneterna blir metaforer för obeskrivliga sanning
ar.41 Tar man upp dem ur havet, blir de till död 
gelé. Metaforen är utförd så att vissa utsagor gäller 
bildledet (»tar man upp dem ur vattnet», »försvin

ner all form», »död gelé»), andra sakledet (»formu
leras», »oöversättliga»). Den närmast följande an
teckningen med datum 2 augusti fortsätter talet om 
omöjligheten att uttrycka de obeskrivliga sanning
arna:

2 augusti. Någonting vill bli sagt men orden går inte med 
på det.
Någonting som inte kan sägas, 
afasi,
det finns inga ord men kanske en stil . . .

Det finns något som vill bli sagt -  liksom förut 
menar Tranströmer att »den andra sidan» vill kom
munikation, vill komma till uttryck i språket. Men 
orden går inte med på det. Det är som för den som 
drabbats av afasi: han vill säga något men kan inte 
få fram orden. Det finns inte ord för att uttrycka det 
obeskrivliga. Däremot finns det kanske en stil, allt
så en möjlighet att uttrycka i ett större sammanhang 
än det de enskilda orden ger. I en dikt i sin hittills 
senaste diktsamling, Det vilda torget, har Tranströ
mer en snarlik utsaga:
Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk 
for jag till den snötäckta ön.
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.
Språk men inga ord.

»Från mars -79»

»Östersjöar» fortsätter:
Det händer att man vaknar om natten 
och kastar ner några ord snabbt 
på närmaste papper, på kanten av en tidning 
(orden strålar av mening!)
men på morgonen: samma ord säger ingenting längre, 
klotter, felsägningar.
Eller fragment av den stora nattliga stilen som drog förbi?

Till synes berättar dikten om en banal erfarenhet 
som väl inte bara är diktarens. Men det förefaller 
finnas en djupare mening. Som vi sett talar Tran
strömer ofta om att natten öppnar för den andra 
världen. Här ger diktaren två möjligheter till tolk
ning av skillnaden mellan morgonens erfarenhet 
och nattens. Den ena är den skeptiska, att orden är 
klotter och felsägningar, alltså återger på ett me
ningslöst eller osant sätt. Men det kan också hända 
att de återger fragment av den stora nattliga stilen, 
återger nattens stora erfarenhet om än blott frag
mentariskt.

Sedan tar dikten en ny vändning. Den talar om 
hur musiken kommer till en människa och han gör 
karriär. Så vänder konjunkturen, »han fördöms av 
myndigheterna», han kommer i onåd. Men efter

2— 859041 Samlaren
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några år »minskar onåden, han återupprättas». Då 
drabbar emellertid hjärnblödningen och afasien. 
Han »säger fel ord». Han fortsätter dock att kom
ponera »i sin egen stil». Tranströmer samlar det 
som sker i en sats: »Han skrev musik till texter han 
inte längre förstod». Men liknelsen -  för det är 
fråga om en sådan -  förklaras:
På samma sätt
uttrycker vi något med våra liv 
i den nynnande kören av felsägningar.

Det är en generell utsaga om människan och egent
ligen om hennes liv, inte om hennes musik eller 
dikt. Men snart övergår dikten till att tala i jagform:

Jag såg mot himlen och mot marken och rakt fram 
och skriver sen dess ett långt brev till de döda 
på en maskin som inte har färgband bara en horisont
strimma
så orden bultar förgäves och ingenting fastnar.

Kjell Espmark, som ägnat dikten en inträngande 
analys, betonar att när det här talas om brev till de 
döda är det samma vilja till kommunikation som 
den vi såg i diktens början hos det okända.42 Dik
ten talar alltså både om det okändas vilja att komma 
till uttryck i ett mänskligt språk och om diktarens 
vilja att nå de döda. »Någonting vill bli sagt men 
orden går inte med på det» -  »orden bultar förgä
ves». Tranströmer väljer en konkret bild: diktaren 
skriver på en maskin men maskinen har inget färg
band, bara en horisontstrimma. Horisonten är kon
takten mellan himmel och jord men bildar också 
gränsen för vår syn. I poesien är horisonten ofta en 
bild för människans begränsade förmåga att se men 
också för gränsen mellan verkligt och overkligt. 
Man bör kanske särskilt tänka på Ekelöf, för vilken 
horisonten är ett återkommande element i fram
ställningen av det overkligas framträdande.43 Dik
taren skriver på det som utgör gräns mellan denna 
sidan och den andra. I »Nocturne» talar Tranströ
mer som vi sett om att »I springan mellan vakenhet 
och dröm / försöker ett stort brev tränga sig in 
förgäves.»

Gång på gång återkommer således Tranströmer 
till tanken på omöjligheten för den andra sidan att 
komma till uttryck i ord och för diktaren att i ord 
lämna budskap till den andra sidan. Men fullständig 
språkpessimism är det inte fråga om. »Det finns 
inga ord för detta, kanske en STIL, men inga ord», 
skriver Tranströmer i ett av Espmark meddelat ut
kast till »Östersjöar».44

Även om människan inte med ord kan återge det 
hon erfar, uttrycker Tranströmer inget tvivel på att

det utanför människan finns ett språk, finns tecken. 
Den nyss citerade dikten ur Det vilda torget slutar 
ju:
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.
Språk men inga ord.

Tranströmers lyrik är skapad i förvissningen att 
tystnaden är mycket större än språket. I »En man 
från Benin» i 17 dikter läser vi:
Avbruten mitt i ett tal 
som tystnaden fortsätter 
med än starkare makt.

Och i »Klangen» i Den halvfärdiga himlen finner vi 
något liknande:
Kyrkklockornas klang gick till väders buren av segelflyg

planens milda hävarm.
De lämnade kvar en väldigare tystnad på jorden 
och ett träds lugna steg, ett träds lugna steg.

Men den starkare tystnaden uppfattas först när ta- 
let/ljudet slutat. Det är dikten/talet som öppnar våra 
sinnen mot tystnaden. Likspm hos Mallarmé är 
»bullret» nödvändigt för att vi skall höra tystnaden. 
Diktarens kamp är en kamp med tystnaden. Tran
strömer låter i »En konstnär i norr» Grieg säga: 
»Jag har dragit mig upp hit för att stångas med 
tystnaden.» När det gudomliga framträder, skapas 
ett språk ur tystnaden. I den från vår utgångspunkt 
centrala dikten »Palatset» säger hästen, som repre
senterar det gudomliga: »Jag växer sakta./ Och jag 
äter tystnaden härinne.» I mystiken förekommer 
tanken att Guds skapelse är Ordet som framträder 
ur Tystnaden. Tito Colliander uttrycker det så här: 
»I begynnelsen var Ordet, nåväl, men före begyn
nelsen var tystnad. Och där är allas vårt ursprung 
och alltings ursprung -  i tystnaden.»

Noter
Uppsatsen har lästs i manuskript av professor Kjell Esp
mark, fil. dr Anders Palm och fil. lic. Barbro Nilsson, som 
gett mig konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter, 
vilka kommit uppsatsen till godo. Jag tackar dem alla 
varmt.

1 »Metropolis» anspelar på Fritz Langs berömda vision 
av framtiden i filmen med samma namn.
2 Dikten har förut tolkats av Kjell Espmark i Resans 
formler s. 100. Min tolkning skiljer sig något från hans. 
Espmark säger: »När de älskande i Paret somnat och 
deras hemligaste tankar flyter in i varandra, träder ytter
världen nära med ett mångtydigt anspråk.» Han fram
håller att husen har »drag av människomassa». Jag menar
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liksom Espmark att dikten handlar om ett möte, ett »an
sikte mot ansikte», men att det samtidigt är fråga om en 
kontrast mellan de älskandes i hotellrummet förverkligade 
möte, där allt uppgår i vartannat, och människornas oupp
fyllda längtan efter ett möte.
3 Dikten har utförligt kommenterats av Bengt Landgren i 
Den poetiska världen. Struktur analytiska studier i den 
unge Ekelöfs lyrik, s. 118-130.
4 Husene stirrer,

husene er helt faldet hen 
og stirrer tomt frem for sig 
[----1
Dis se kors- og kryds0jne,
der stirrer blindt mod mine ruder.

Om denna dikt se B. Olsson: »Lyrisk modernism i Sverige 
och Danmark», Tidskrift för litteraturvetenskap 2-3/80, 
s. 95 f. och not 46.
5 Espmark i brev 5.4.84.
6 Detta har uppmärksammats av Magnus Ringgren i 
»Tranströmer och trafiken», Tidskrift för litteraturveten
skap 5-6 1973/74, s. 347ff.
7 Dikten har analyserats av Björn Julén, Agneta Pleijel, 
Tommy Olofsson och Asta Bolin i det specialnummer av 
Lyrikvännen som ägnats Tranströmer, 5/1981. Dikten har 
sedan också utförligt behandlats av Espmark i dennes 
a. a., främst s. 139ff. och 205-218.
8 Espmark a. a., s. 169f.
9 Espmark a.a., s. 37. Sedan denna uppsats skrevs har 
den mystiska erfarenheten hos Tranströmer studerats i en 
viktig uppsats av Staffan Bergsten: »Kort paus i orgelkon
serten» i Vår lösen 3^1/1984. Bergsten tar sin utgångs
punkt i en analys av en dikt i Det vilda torget men ger med 
stor sakkunskap synpunkter på Tranströmers mystik 
överhuvudtaget.
10 Det mystiska behandlas särskilt i kap. II: '1 och 2, 
Landskapet i II: 3 och 4 samt IV: 1, historien i III, »ansik
te mot ansikte» i IV. Allt är emellertid invävt i vartannat -  
som i Tranströmers diktning.
11 Espmark a. a., s. 36.
12 Att vi här bör föra in Heliosmyten har påpekats för 
mig av Anders Palm.
13 »Epilog» har utförligt analyserats av Espmark i dennes 
a.a., s. 39-47.
14 Den vilda jakten knyts ofta till jultiden. I Norge berät
tar man om »oskoreien» som far fram vid julen. I Selma 
Lagerlöfs Jerusalem skildras som bekant den vilda jakten, 
men där är den förlagd till våren.
15 Espmark säger s. 47 att »i Epilog finns inte ens ordet 
’jag’». Detta är således oriktigt. Men det visar hur lätt 
man går förbi de verser där diktjaget uppträder.
16 Rainer Maria Rilke: Die Sonette an Orpheus I: 11. Jag 
påstår här inte att Tranströmer skulle ha påverkats av 
Rilke utan vill bara påpeka likheten. Tranströmer säger 
själv sig ha »gått någorlunda fri från Rilke» men medger 
dock för Espmark att Duinoelegierna haft betydelse för 
honom. Se Espmark a. a., s. 270 not 40 och s. 16.
17 Likheten med Voluspå har påpekats för mig av Barbro 
Nilsson. Jag har använt Björn Collinders översättning.
18 I en analys av dikten (tryckt i Tjugo diktanalyser från 
Södergran till Tranströmer, Sthlm 1963, s. 124 ff.) har 
Björn Julén antytt »det mer spekulativa resonemanget att 
ersätta ’mörkret’ i denna dikt med ’döden’», en tolkning 
som han således vill lämna åt sidan. Det är emellertid inte 
fråga om att »ersätta»; i Tranströmers lyrik gäller i högsta

grad det som även är giltigt för mycken annan modern 
lyrik, nämligen att en metafor kan stå för olika ting samti
digt. Att »mörkret» också kan innefatta döden tycker jag 
mig finna av den tredje strofens beskrivning av den sub
jektiva erfarenheten: »Jag stod i ett rum som rymde alla 
ögonblick.» Det förhållandet att man i ett ögonblick ser 
alla sina upplevelser passera revy är i litteraturen ständigt 
förknippat med dödsögonblicket. Se Carl Fehrman: 
»Slutscenen i ’Ett drömspel’» i Poesi och parodi, Sthlm 
1957, s. 84-95.
19 Här vill jag främst erinra om Johannes av Korset som i 
tomheten i »själens dunkla natt» ser ett nödvändigt sta
dium på väg mot den mystiska erfarenheten. »Le vide 
pour saint Jean de la Croix n’est pas néant, mais plénitude 
qui s’ignore», skriver Georges Morel i sin inträngande 
studie över mystikern. Och han fortsätter: »Durant les 
étapes noctumes, il semble å l’homme que sa vie est une
vie perdue [----- ] en réalité la conscience n’a pas encore
pénétré au cceur d’une expérience qui, depuis les figures 
les plus lointaines du sensible est d’un tout autre ordre 
que le ’néant’.» G. Morel: Le sens de Vexistence selon S. 
Jean de la Croix, Paris 1960, II, s. 64.
20 Termen »métaphores obsédantes» förekommer hos 
Charles Mauron. Men även Jean-Pierre Richard och Jean- 
Paul Weber arbetar med i författarens ceuvre återkom
mande temata och tillmäter just denna återkomst stor 
vikt.
21 »Fem strofer till Thoreau» har analyserats av Espmark 
i a. a., s. 180ff. Espmark visar fint och övertygande att 
dikten handlar om en »färd in i det inres grönska».
22 Jag bygger här i mycket på Espmarks analys i a.a., 
s. 96f.
23 Espmark a. a., s. 109ff.
24 Jfr med Espmarks analys i a. a., s. 75-78.
25 Dikten meddelas och kommenteras i Espmarks a.a., 
s. 109 ff.
26 Dikten har analyserats av Espmark i dennes a. a., s. 84 
och dessförinnan av Peter Hallberg i Diktens bildspråk, 
s. 571-581. -  Associationen till »Ales stenar» är min och 
görs inte av Espmark eller Hallberg. Att avgöra om Ös
terlings i diktion och tanke så annorlunda dikt är en me
ningsfull intertext i »Elegi» förefaller svårt och kräver en 
utförligare diskussion än vad som kan föras här. Jag vill 
emellertid peka på några viktiga likheter utöver det mera 
allmänna att båda dikterna handlar om ett möte mellan 
nuet och det avlägset förflutna. I »Elegi» finns skepp både 
på havet, i »den nedre världen», och i rymden, »bortom 
denna farled» ett skepp »som molnet tyngdlöst hänger i 
sin rymd». I »Ales stenar» finns både skepp på havet och 
stenskeppet uppe »mellan hav och himmel». Detta senare 
skepp är liksom Tranströmers förbundet med moln: »och 
moln till segelväv». Om skeppet däruppe säger Tranströ
mer att »vattnet kring dess stäv är orörligt / i stiltje lagt». 
Om stenskeppet säger Österling att »det har blott sten till 
stäv» och att det »sitter fast i mullen». Tranströmer talar 
om »att ta sig uppför Dödens babordssida» -  skeppet är 
alltså ett dödens skepp. Österling säger att »Ale gått 
ombord / på dödens skepp». Skeppen ute på havet finns 
hos Tranströmer »långt därute», »i tjockan», hos Öster
ling »i disigt fjärran».
27 En utförligare analys finner man i Espmark a. a., 
s. 144 f.
28 För vidare analyser se referenserna i not 7.
29 Espmark a. a., s. 37.
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30 Göran Printz-Påhlson har påpekat detta: »Resenären 
hejdas och upplevelsen inpräntas med våldsam styrka, 
men tolkas inte.» »Tomas Tranströmer och traditionen» i 
Lyrikvännen 5/1981, s. 338.
31 Jfr Espmark a. a., s. 55.
32 Espmark a. a., s. 52.
33 I några få dikter nämns Gud: »Guds ande är som 
Nilen» i »Epilog», »Guds energi / hoprullad i mörkret» i 
»Svenska hus ensligt belägna» och »Och alla frågetecken 
började sjunga om Guds tillvaro» i »C-dur». Som synes 
förekommer ordet alltid i genitiv: det gäller inte Gud utan 
något som tillhör honom.
34 Espmark a. a., s. 55-67.
35 Anders Palm har fäst min uppmärksamhet på samban
det mellan denna dikt och »Noctume».
36 Dikten har analyserats av Espmark i a. a., s. 59f.
37 Espmark säger i sin analys (a. a., s. 202) att dikten 
»fått hotfulla konnotationer från Berlinmuren». Men det 
torde också vara allt som kan sägas i den riktningen.

38 Så har också Espmark sett det. A. a., s. 202.
39 Espmark a. a., s. 15, 74, 202.
40 Shiki är representerad i Jan Vintilescus översättnings- 
volym Haiku. Japansk miniatyrlyrik, Sthlm 1959, däremot 
inte i P. E. Wahlunds volymer Körsbärsblom, 1961, och 
Japansk poesi, 1964.
41 Det kan vara skäl att tänka på att det latinska namnet 
»Aurelia», som Tranströmer använder, kommer av auris, 
’öra’, alltså organet för mottagning av ljud -  jfr också 
»öronmaneter»!
42 Espmark a. a. kap. V. Avsnittet analyseras s. 250- 
258.
43 Redan i ett brev 1925 från Dieppe skriver Ekelöf om 
»horisonten som spänner ut sin blånande båge så långt i 
fjärran att man tycker sig skåda in i evigheten». Gunnar 
Ekelöf: En självbiografi, s. 42.
44 Espmark a. a., s. 257.




