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»Utvaldheten är alltid fruktansvärd»

Eva Ström om änglarna, Gud och DNA'

Av EVA-BRITTA STÅHL

Once one has seen God, what is the remedy?
(Sylvia Plath, »Mystic», Winter Trees, 1971)

Jag svarade: Man tröstar inte den som sett en ängel. Det 
finns ingen tröst mot utvaldheten. Den är alltid lika fruktans
värd, denna visshet att något vill bringa dig bud.
(Eva Ström, Det mörka alfabetet, 1982)

I ett samtal med Agneta Sandberg 1982 berör Eva 
Ström en barndomsupplevelse i 6-årsåldem, som 
hon långt senare skulle komma att låna till en 
psykotisk kvinna i den då aktuella romanen Det 
mörka alfabetet. I intervjun berättar hon om mötet 
med ängeln:

Det föll ur den vanliga verkligheten och gjorde mig helt 
förskräckt. Jag vaknade mitt i natten och såg ett stort 
sken och bara gallskrek. Det var motsatsen till en lustig 
dröm, som alla vuxna försökte omvandla det till.I 2

I sin första roman blandar Eva Ström experimen
tellt prosa och lyrik; gränserna mellan genrerna är
flytande, precis som i dess gestaltade värld de 
absoluta skillnaderna mellan psykisk normalitet 
och ohälsa. För »prosan» står en utpräglat cereb
ral överläkare på det undervisningssjukhus, som 
är romanens spelplats. Mot honom ställer Eva 
Ström den utvalda, av änglar drabbade kvinnliga 
patient, som visserligen talar i prosans form, men 
som uttrycker en magisk och poetisk världsbild, 
där känslor av omnipotens och självutplåning 
växlar. Mellan läkaren och patienten befinner sig 
den kvinnliga medicinstuderande, som slutligen 
säger nej till psykiatrin -  dess anspråk att kunna
upprätthålla strikt boskillnad mellan sjukt och 
friskt är orättmätiga.3 Tillvarons natur framstår

snarast som en glidande skala från ren »ande» till 
dess motsats, materien. Här talar inte bara läkare, 
läkarkandidater och mentalpatienter, här har även 
tingen ett egenliv av lyriska monologer. Till och 
med allmänbegreppen, abstraktionerna, formar sig 
till personifikationer -  vilka ju i grunden ifråga
sätter varje slags hierarkiskt ordnat universum av 
exempelvis aristotelisk modell. Här talar »akva- 
riefåglama» på den sjöblåa psykavdelningen:

I denna värld är tingen ibland starkare än människorna 
och begår dagligen och nattligen handlingar ägnade att 
väcka deras förfäran. Bordet, fönstret, vadden, rosen 
och altartavlan (egentligen en plansch uppsatt över 
orgeln) var alla sådana ting som hade förmåga att tala 
ofta skändliga ting på denna avdelning. Men starkare 
än människorna och starkare än tingen var slutligen 
begreppen och idéerna. På avdelningen bodde alltid 
ångesten och drömmen, minnet och språket, kärleken 
och armodet. Dessa var avdelningens egentliga huvud
personer.4

I sin presentation av Rainer Maria Rilke i Förfat
tarnas litteraturhistoria -  en viktig text också för 
förståelsen av Eva Ströms litterära orientering och 
intressen och som resonansbotten inte minst i Det 
mörka alfabetet -  nämner hon med viss fascina
tion poetens »tingdikter» i Neue Gedichte, kanske 
just därför att hennes egna ting och begrepp i 
romanen talar i utpräglat subjektiva, lyriska mo
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nologer i jagform på ett sätt som är väsensskilt 
från Rilkes ideal:

Rilke skriver nu om »Bollen», »Pantern», »Romersk 
fontän» verkligen som om ting på deras egna villkor, 
utan att for ett ögonblick låta dem stå för något annat. 
Ett försök till ren poesi, med semester från jaget. Rilkes 
poesi befrias nu från en hel del sötaktighet, och hans 
ibland så prövande egocentricitet är borta. Tyvärr mär
ker jag att det är just den jag saknar! Tingdiktema reser 
sig som hårda nunatakker ovanför det alltomfattande 
ångestfyllda fluidum som är diktarpersonligheten, det 
finns ingen känsloförbindelse däremellan. Ändå tycks 
tingen stå för ett personlighetsideal som Rilke aldrig 
kunde nå upp till: »Jedes Ding har seinen Stolz.» Av
undsvärt att vara fulländad, sluten, suverän i sin vilande 
tystnad! Avundsvärt att veta sin form, sin funktion och 
aldrig fråga efter något annat! Avundsvärt att vara så 
verklig! Och säkrare, alltid säkrare att älska tingen före 
människorna.5

I Eva Ströms tidiga diktsamlingar tematiseras 
dessa föreställningar om den fulländade, slutna 
artefakten i dikter som »Bärnsten! Bärnsten» i 
Den brinnande zeppelinaren (1977) och i Stein- 
foW-diktema (1979), som jag återkommer till och 
då bl.a. i samband med Sylvia Plaths poetiska 
värld, vilken haft särskild betydelse för framväx
ten av Eva Ströms säregna lyriska idiom. Men 
redan här vill jag fästa uppmärksamheten på att 
också Sylvia Plath har förmedlat en form av 
»ting»-dikt, t.ex. »Mirror» i den postuma sam
lingen Crossing the Water, där spegeln, »silver 
and exakt», reflekterar en kvinnas ansikte.6 Här 
ställs det perfekta och känslolösa mot tidens för
ändringar och mänskliga passioner:

I am silver and exact. I have no preconceptions. 
Whatever I see I swallow immediately 
Just as it is, unmisted by love or dislike.
I am not cruel, only truthful -  
The eye of a little god, four-comered.
[...]
Now I am a lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.
Then she tums to those liars, the candles or the moon.
I see her back, and reflect it faithfully.
She rewards me with tears and an agitation of hands.
I am important to her. She comes and goes.
Each moming it is her face that replaces the darkness.
In me she has drowned a young girl, and in me and old

woman
Rises toward her day after day, like a terrible fish.7

Det är denna typ av »ting»-monolog som bildar 
utgångspunkten för Eva Ström, som dock går

ytterligare några steg med sina hypostaserade 
allmänbegrepp och ö.h. med sin djärva bildut
veckling och sina associativa flöden. Dikterna 
fungerar ibland samtidigt som vehiklar för den 
livsåskådningsmässiga tematik som förs i roma
nens prosapartier. I Det mörka alfabetet uppmärk
sammar man sålunda hur ting och personifikatio
ner av allmänbegrepp talar som människor, i all 
sin hänsynslösa subjektivism. Samtidigt är de här, 
i den estetiska artefakt som romanen utgör, fram
hållna, sedda, skänkta ett tillfälligt »liv». Liksom 
de sena Rilke-sonettemas Orfeus besvärjande 
sjungit fram sina gestalter: »Att sjunga om 
’tingen’, att medvetandegöra, är att göra dem 
verkliga och det är detta som är diktarens uppgift. 
Men också egentligen varje människas som inte 
upplever omgivningen autistiskt.»8

Om ting och mänskliga medvetanden synes 
glida in i varandra, framstår dock en skillnad som 
betydelsebärande och ödesdiger i Det mörka alfa
betet: den mellan heligt och profant. Den intagna, 
psykotiska kvinnan är sannerligen drabbad på ett 
helt annat sätt än överläkaren, som självmedvetet 
ordar om sin beläsenhet i Hölderlins och Rilkes 
poetiska världar,9 där »de himmelska» bryter 
igenom till människorna. I sanning: varje ängel är 
fasansfull. Och det fruktansvärda med den utvald
het kvinnan talar om är att den saknar förmedling, 
avledning och utlopp i ett socialt rum, där den kan 
bli skapande. Och den synes vara likgiltig för gott 
eller ont, med mänskliga mått mätt:

Utvaldheten är alltid fruktansvärd, den krossar männi
skorna. Den lägger sitt frö i form av en hjärntumör i 
barnets hjäma och man rakar huvudet och opererar men 
utvaldheten är där och dödar bamet. Utvaldheten är 
meningslös. Men den är också statistisk. Fastän vi inte 
vet någonting om utvaldheten finns den och den drab
bar. Den liknar blixten, men det är en blixt utan åskvä
der, utan regn, utan natur...10

Alltså bara något som slumpen sänder -  utan 
åskväder, utan Gud? Kvinnans associativa mono
log rör sig emellertid vidare till den utvaldhet som 
är betingad av kärlek; liksom moderskärleken 
väljer bort all annan gråt än det egna barnets, lika 
ut- och bortväljande är »den form av religiositet 
som väljer ut med ett ögonkast, en blick»:

O, att bli utvald av en sådan blick! Att skåda religionen 
i ansiktet. Inte brottas med Gud, se honom, bländas och 
försöka undfly... ja, jag har verkligen försökt att undfly.



Det sägs att kärleken väljer ut sitt objekt med ett 
ögonkast och komprimerar all sin djuriskhet, ja all sin 
sinnlighet till ett intet. Ty pupillen är ett intet, ett hål, 
en lucka in till hjärnan. Och ändå väljer ju kärleken 
med hjälp av intet på detta sätt. Men hur väljer inte 
religiositeten, genom vilket öga, genom vilken pupill, 
genom vilket intet? Har du sett det? Den som har sett 
det måste alltid minnas det, måste alltid rädas för att det 
skall hända igen, det är den fruktansvärda blicken, 
blicken man inte uthärdar, universums kyss...Och när 
jag såg den blicken var jag ett barn, ett sovande barn, 
och religionen väckte mig, värre än en saga. Jag skrek, 
en ängel stod i rummet.11

I denna berättelse, som noga läst framstår som en 
replik till Paulus i första Korintierbrevets tretton
de kapitel, där det barnsliga ju också betecknar 
det dunkla skådandet som skall avlösas av att se 
»ansikte mot ansikte», kommer dessa änglar 
(»Ljus, bara ljus») som budbärare, men deras 
meddelanden förblir outsagda. De förmedlar blott 
utvaldhet -  till vad? Själva vetskapen om att det 
Andra existerar och vill nå dig är upprörande nog. 
I följande passage, där kvinnan berättar hur hon 
söker skydda sig genom sin obetydlighet, genom 
att inte vara åtråvärd, framställs emellertid de 
himmelska sändebuden som varande ute i egen 
sak: de fullkomligas paradoxala åtrå efter de 
ofullkomliga, föränderliga, efter dem som är un
derkastade tiden och döden :

Också ett väsen behöver ett ärende. Vad har väl vi som 
änglama inte har? Du vet det själv, det är växandet, 
dödligheten, klockan. Och därför gäller det för mig att 
hålla mig så skugglik som möjligt, så intakt, att aldrig 
ha en hemlighet att kunna ge vidare. Och därför ser du 
mig så här med äggstockar som tystnat, med bröst som 
torkat, med en vagina som skrumpnar och en kroppslig 
behåring som grånar och faller av. Vad kan ett väsen 
vilja mig? Ingenting har jag värmt eller närt, inget tog 
sig för att växa i mig.12

Änglarna, som först uppenbarar sig i dikten 
»Sweet-forehead» i debutsamlingen Den brin
nande zeppelinaren (1977), vänligare, om än 
påträngande nyfikna,13 återkommer också i några 
av dikterna i romanen: i »En midsommamatts- 
dröm», en dialog mellan Ängeln och Barnet, och i 
»Defolierad; död och född (En ängels monolog)», 
där de förundras över reproduktionens hemlighe
ter och färgernas lyster:

[...]Själv är jag gjord av ljus, 
av ljus. Med tysta, fjäderlösa vingslag färdas jag bort 
från allt detta. Mina skuldror hålls ihop av en materia

som aldrig blöder, ja jag är överlägset osårbar, i mina
ådror

rinner inte en sekund av tid, och ändå, ändå 
undrar jag över denna förmåga att dela sig, att växa, 
att andas, att växa i varandra med ett inre fullt av ägg, 
att andas under vatten med gälar, att simma till sin 

tillkomst,
sömnen: periodisk dvala, medvetslöshet, och sedan åter 

röra
armar, ben och musklerna igen och hjärnan flyter så lätt 

i sin
vätska. Svavel, koppar, järn, det gör mig lugn, men 

detta andra
försätter mig i sådan oro, den våta vårens växande, 

smältvattensfloden, 
kabbelekornas hala stjälkar i den mjuka gyttjan,

duvkullorna i skogen, 
aldrig har jag känt min arm eller mitt ben bli tungt 
av trötthet eller blod. Den gröna färgens puls 
från ljusgrönt över mörkgrönt sugs åter in i stammarna, 
är alltid oåtkomlig. Att känna denna färg, och denna 

färgens
väta, och rosens kronblads mörkt venösa färg som 

plötsligt ljusnar
syrsätts av ett enda andetag och slungas, flyger 
i artärblodet till hjärnans hemisfärer.14

Änglars åtrå -  »Wings of Desire» -  äger Damiel i 
Wim Wenders uppmärksammade film Der Him
mel uber Berlin från 1987, som på sitt oväntade 
sätt låter en av skyddsänglarna -  endast synliga 
för barnen och för varandra -  frivilligt avsäga sig 
sin himmelska status för att få del av jordisk sinn
lighet och kärlek. Medförfattaren till filmmanuset, 
den österrikiske författaren Peter Handke, hör till 
dem i samtiden som är starkt influerade av Rilke, 
och av den stora Hölderlin-linjen i tyskspråkig 
litteratur. Liksom ängeln Damiel i filmen, och 
liksom Eva Ströms änglar som svärmar runt väx
andets mysterium, har »de Himmelska» -  ännu 
gudar i pluralis -  i Hölderlins stora Rhen-hymn 
nog av sin egen odödlighet:

Es haben aber an eigner 
Unsterblichkeit die Götter genug, und bedurfen 
Die Himmlischen eines Dings,
So sinds Heroen und Menschen 
Und Sterbliche sonst. Denn weil 
Die Seeligsten nichts föhlen von selbst,
Muss wohl, wenn solches zu sagen 
Erlaubt ist, in der Götter Nahmen 
Theilnehmend föhlen ein Andrer[...]15

Detta är kärleken mellan gudar och människor, att 
de ömsesidigt behöver varandra; då firar de sin 
»bröllopsfest», heter det vidare i hymnen.16 Men 
de avstår därför inte från sitt gudomliga vara.

»Utvaldheten är alltid fruktansvärd» 7
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Änglama i Rilkes Das Buch der Bilder är ännu 
inte fasansväckande, som i Duinoelegierna', de 
synes fortfarande genomfaras av dunkla önsk
ningar och begär:

SIE haben alle müde Münde 
und helle Seelen ohne Saum.
Und eine Sehnsucht (wie nach Sünde) 
geht ihnen manchmal durch den Traum.
[...]"

Eva Stroms fiktiva gestalter lever emellertid under 
ett latent hot att utsättas för det Heligas budbärare, 
liksom den evangeliska Maria, som hon låter 
önska sig »alldaglighet». Det är Sonen, altartav
lans korsfäste Kristus som talar:

[...]
Kanske borde kristendomen börjat med döden och 
slutat med födelsen för att bli mer verklig, 
just i det ögonblick då ängeln visade sig 
och ägget började att dela sig: Gud är alltid DNA

Jag mindes kvinnans leende, det var både lyckligt och
nyktert

hon såg framför sig sitt liv utan undantag från reglerna 
Allt hon önskade sig var alldaglighet, hon ville inte

vara utvald
slumpen har i regel inget gott att komma med.18

Att bli havande med Gud är inget Maria har efter
traktat. I Lukas berättelse tillåter hon sig, efter den 
första chocken av att över huvud taget se en ängel 
och efter Gabriels inledande presentation av sitt 
budskap, att ifrågasätta det rimliga; först efter 
ytterligare övertalning böjer hon sig. Ecce ancilla 
Domini är Versio Vulgatas mångciterade formel; 
så lyder dialogen (som följs av Marias Magnificat, 
en av Nya testamentets skönaste poetiska texter):

Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du 
högt benådade! Herren är med dig.» Hon blev för
skräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning 
skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte 
rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli 
havande och föda en son, och du skall ge honom nam
net Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. 
Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och 
han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans 
välde skall aldrig ta slut.» Maria sade till ängeln: »Hur 
skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.» Men 
ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över 
dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför 
skall bamet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din 
släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon 
som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty 
ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade: »Jag är

Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har 
sagt.» Och ängeln lämnade henne. (Luk. 1:28-38)

Låt oss jämföra med en dikt i Eva Ströms hittills 
senaste diktsamling Brandenburg (1993), där 
utvaldheten utmålas som socialt stigmatiserande, 
utmanande obscen i den havande mannens gestalt:

Den havande mannen vandrade ensam till förloss
ningskliniken.

Han förstod sin belägenhet och sin skamfyllda utvald
het.

Han kunde inte längre visa sig på gatorna.
Undret var för stort och sprängde hans dröm.19

Den havande mannen låter sig näppeligen läsas 
som ett slags utopisk symbol, om man ser honom 
i sammanhang med Eva Ströms övriga produk
tion.20 Visserligen: evangeliernas Maria hotades 
också av social stigmatisering; jungfrufödseln var 
ett uppror mot naturens ordning, men kom att 
tolkas som ett led i Guds frälsningsplan; den leder 
vidare till en uppgift, som innebär lidande för 
andras skull. Den åldrade Symeon i templet säger 
till Maria: »Detta barn skall bli till fall eller upp
rättelse för många i Israel och till ett tecken som 
väcker strid -  ja, också genom din egen själ skall 
det gå ett svärd -  för att mångas innersta tankar 
skall komma i dagen.» {Luk. 2:34f. min kurs.) Det 
kristna frälsningsbudskapet är -  bokstavligen -  
skandalöst.21 Gud ödelägger de redskap han an
vänder sig av; en insikt som fick Gamla testamen
tets profeter att värja sig mot kallelsen. Eva 
Ströms gestalter mottar tecknen för utvaldhet men 
-  om uttrycket tillåts -  den gudomliga ordergiv- 
ningen fallerar. Den som är bakom änglarna av 
ljus förblir absconditus, förborgad.

En särställning intar emellertid »Prästen» i Det 
mörka alfabetet, vilken i sin religiösa självuppta- 
genhet (»Gud är den enda drog som inte ger ab
stinens») erinrar om dikten »Gud gör människor
na galna» i Kärleken till matematiken sex år sena
re. Knappast driven av kristen agape men desto 
mer av himmelsk eros har han avsöndrat sig och 
längtar till den slutliga extasen:

Glädjen brinner som en buske, som ginst, som forsythia
jag går ständigt barfota
mina fötter är såriga av all denna helighet
jag är vårdslös med min kärlek, vem jag
spiller den på är mig likgiltigt,
jag frågar inte efter lärjungar, jag vill själv
bli den främste i efterföljd
jag vill bli den blinda kopian
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som föds i ett bländande ljus.

Nu är allt omkring mig heligt,
det är tid för mig att lägga av mig mina kläder
också den pråligaste, den som har namnet hud.22

Låt oss emellertid återvända till exemplet Rilke 
och de himmelska budbärarna: Strängt taget är det 
två slags änglar som vi har att göra med: de i Das 
Buch der Bilder med trötta munnar och ljusa 
själar utan söm, de nyfikna, som åtrår delaktighet 
i människomas liv, och de numinöst fasansfulla i 
Duinoelegierna. Inte för inte sammanställer Eva 
Ström i sin Rilkepresentation inspirationens hög
känsla och fara med det benådade ögonblicket, 
uttryckt hos Hölderlin:

Ich hab’ es Einmal gesehen, das Einzige, das meine 
Seele suchte, und die Vollendung, die wir über die 
Sterne hinauf entfernen, die wir hinausschieben bis an’s 
Ende der Zeit, die hab’ ich gegenwärtig gefühlt. Es war 
da, das Höchste, in diesem Kreise der Menschennatur 
und der Dinge war es da!

Ich frage nicht mehr, wo es sey; es war in der Welt, 
es kann wiederkehren in ihr, es ist jezt nur verborgner 
in ihr. Ich frage nicht mehr, was es sey: ich hab’ es 
gesehn, ich hab’ es kennen gelernt.23

»Att läsa Duino elegierna är från början att ta del 
av denna starka stöt, den krafturladdning som 
utlöste konstverket», skriver hon vidare. Här 
framstår upplevelsen av Rilkes dikter som en 
inspirationens storm, som man får ta del av, höljd 
i sången som det heter i Hölderlins »Feiertage»- 
hymn:

Här dyker den oerhörda Rilke-ängeln upp, och det är en 
ängel som det är meningslöst att ifrågasätta, dess exis
tens är så fruktansvärd, dess väsen så starkt, han är 
bortom gränsen för vad vi uthärdar. Det är meningslöst 
att se denna ängel som symbol för något, det är att 
desarmera honom, det är just i sin existens, som han 
inger oss en sådan fruktan.

Att ge sig in i Duino elegierna är att bekänna dess 
farlighet. Hos mig finns ett starkt motstånd mot denna 
dikt, det är dikt som inte verkar om man läser den 
distanserat, och det är att bryta ner sin världsbild att ge 
sig in i dess magnetfält. Det är dikt som drar upp en 
med rötterna och tvingar en att falla med hela sitt 
rotsystem blödande. Den väcker hos mig ett egenartat 
minne av skräck och intensitet: då jag som barn ett 
ögonblick får besök av en ängel och skriker till dess att 
den försvinner.

Sedan den gången har jag alltid förstått detta biblis
ka: »Varen icke förskräckta», änglamas gängse häls
ningsfras. Vi kan ha vilka föreställningar som helst om 
en existens utanför vår egen, men om vi någon gång

skulle få ett påtagligt tecken från dessa föreställningar 
gör detta oss genast utom oss.24

I den ofullbordade hymnen »Wie wenn am Feier
tage...» framställer Hölderlin diktaren som för
medlaren mellan Gud och människor, vilken 
förmår fatta Faders stråle med egen hand och 
överräcka den, höljd i sången, till människorna, 
förutsatt att han har rent hjärta och oskyldiga 
händer, en föreställning som dock allvarligt ska
kas i hymnens fragmentariska slutrader om den 
nedstörtade, falske prästen. Så lyder denna ofta 
citerade passage i Friedrich Beissners edition:

Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,
Ihr Dichter! mit entblösstem Haupte zu stehen,
Des Vaters Stral, ihn selbst, mit eigner Hand 
Zu fassen und dem Volk ins Lied 
Gehüllt die himmlische Gaabe zu reichen.
Denn sind nur reinens Herzens,
Wie Kinder, wir, sind schuldlos unsere Hände,

Des Vaters Stral, der reine, versengt es nicht 
Und tieferschüttert, die Leiden des Stärkeren 
Mitleidend, bleibt in den hochherstürzenden Stürmen 
Des Gottes, wenn er nahet, das Herz doch fest.
Doch weh mir! wenn von

Weh mir!

Und sag ich gleich,

Ich sei genaht, die Himmlischen zu schauen,
Sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden 
Den falschen Priester, ins Dunkel, dass ich 
Das warnende Lied den Gelehrigen singe.
Dort25

Ve mig! Ett verop som Rilke upptar i sin vision av 
den fruktansvärda ängeln. Om en av änglarna 
plötsligt tog mig till sitt hjärta, skulle jag förgås 
av hans starkare väsen, ty det sköna är blott det 
förfarandes början, heter det i den bekanta inled
ningen till Rilkes första stora Duino-elegi. Här må 
däremot början av den andra citeras, den som den 
självbelåtne och kontrollerade läkaren i Det mör
ka alfabetet särskilt rekommenderar!

JEDER Engel ist schrecklich. Und dennoch, weh mir, 
ansing ich euch, fast tödliche Vögel der Seele, 
wissend um euch. Wohin sind die Tage Tobiae, 
da der Strahlendsten einer stand an der einfachen Haus

tür,
zur Reise ein wenig verkleidet und schon nicht mehr

furchtbar;
(Jüngling dem Jüngling, wie er neugierig hinaussah).
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Träte der Erzengel jetzt, der gefährliche, hinter den
Stemen

eines Schrittes nur nieder und herwärts: hochauf- 
schlagend erschliig uns das eigene Herz. Wer seid

ihr?26

*

Till de starka polariteter som redan från början 
skapar en sådan spänning i Eva Ströms poetiska 
värld -  den mellan mjukt och hårt, upplösning 
och forstening, känsla och förnuft, biologi och 
teknologi, kvinnors erfarenheter och könets mör
ka språk contra manlig rationalitet, om man så vill 
de båda hjärnhalvornas skilda regementen, dio
nysiskt och apolliniskt i Nietzsches mening27 -  
fogar sig den kanske allt övergripande: välsignad 
-  ovälsignad, i andra ord utvald - övergiven. Båda 
ytterligheterna är fruktansvärda. För att småning
om knyta resonemanget till den religiösa dimen
sion som framstår som alltmer manifest, vill jag 
här exemplifiera de ovan givna polariteterna ge
nom en kort tillbakablick på Eva Ströms tidigare 
författarskap:

Bärnsten! Bärnsten!

Din vänlighet slår emot mig, också detta är bra 
som en frasande våg, som bränner mig i kanten, 
maneter som drar en gata över armarna, också detta är

bra,

Eva Ström upprättar en drömlogikens värld, ett 
irrationellt men samtidigt så egendomligt själv
klart poetiskt universum. Inte minst de från sjuk
husvärlden hämtade miljöerna och metaforiken 
spelar en väsentlig roll i brytningen med ett språk 
som laddats av romantikens och symbolismens 
färgstarka rekvisita och retoriska troper. I en en
kät 1978 gav hon en karaktäristik av sin poetiska 
metod, som är värd att citera:

Genom konsten, drömmen, det undermedvetna, 
lyriken får vi tillgång till ett större referensmaterial än 
vi kan nå fram till intellektuellt, och om vi vågar se 
dessa erfarenheter i ögonen utan att rygga får vi veta 
häpnadsväckande saker om oss själva, och om de riken 
och tider vi lever i. Allt som lagts ner i oss kan också 
komma fram, men det gäller att lyssna amoraliskt och 
snabbt, för fakta förändras när de fått resa i vårt intel
lekt. Det är den lyriken jag vill skriva, innan föränd
ringen ägt rum, en sorts »inandningslyrik» som snappar 
efter luft inför upplevelsen, när den ännu finns där färsk 
och glänsande. Det bortvalda, det meningslösa, 
»smutsen» vill jag skriva om. Jag vill inte skriva en 
»utandningslyrik», en resonerande, sorterande, över
vägd, väljande, eftertänksam.
[...]
Just nu intresserar jag mig för sagor och myter vi alla 
har hört och som gått in i vårt blod. Jag skriver om 
Tömrosa, Grodprinsessor, figurer utan fruktsamhet, 
grönska, biologi men ändå egenartat levande, Jag skri
ver om änglar, inga universalänglar i Rilkes anda, utan 
änglar som är svartsjuka över vår liering med naturen, 
över att vi äger biologi och därmed tid.29

att förintas en smula -
du trodde allting skulle ha namn -  du blev upprörd över 
min namnlöshet -  du ville ge allting felaktiga namn, 
namn som fanns,

men jag vill ge nya namn, döpa igen, döpa och döpa.
Jag dansade

för dig med honung i håret, med rom vid ljumskarna,
en lätt dans,

en dans med vita bröst

den frasande vågen, som när smöret bryns i pannan, ett
ljud

utan motstycke, som krasande av siden, du väntar inte,
det finns

ingenting som väntar, med din varma kåda omsluter du
mig i en gyllene

omfamning -

Det verkliga genombrottet kom med Steinkind 
(1979); ordet betecknar ett foster som dött i liv
modern och inkapslats som ett litet »stenbam». 
Läkaren och poeten Eva Ström låter ordets bety
delser spridas alltmer samlingen igenom; det 
bergtagna, det förtrollade med oerhörd makt är 
bara några möjliga:

och detta ska du vara
ett barn av sten,
en enda flisa av dig,
skall vara nog att fälla ett vilddjur,
och allting skall undkomma dig,
ja förgäves skall fjärilen slå sig ner på dina ögonlock,
och din utandning, din utandning skall jag aldrig få

höra30

bärnsten, bärnsten ropar jag till dig, medan jag stelnar 
skönare än ett smycke.28

Redan debutsamlingen Den brinnande zeppelina- 
ren (1977) röjer en särpräglad bildalstrande för
måga i ett språk som hämtar sin rika metaforik 
ifrån sinnenas sammansatta erfarenhet av världen.

Det hårda kan vara en lockelse och en förbannel
se, öde eller längtan, en överlevnadsstrategi, me
dan det mjuka är det biologiska livet, värnlöst 
blödande, berett till hängivelse -  men samtidigt 
med vanmakten och utplåningen som sin hotan- 
de/lockande ytterlighet. Liksom i debutsamlingen
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gestaltas denna tematik, som också rymmer en 
språklig problematik, i en rad rolldikter, där kvin
noröster talar: mödrar med nyfödda barn, Karin 
Boye, Patricia Hearst, underförstådda gestalter 
som drottning Kristina, och den ur myten och 
folksagan härledda »grodprinsessan», Tömrosa 
(som vaknar med dropp på intensivvårds-

avdelningen), eller Snövit i sviten med samma 
namn, också hon bokstavligen innesluten i sin 
glaskupa, prisgiven åt männen. På liknande sätt 
hade amerikanskan Anne Sexton utnyttjät folksa
gans gestalter för att gestalta ett kvinnomedvetan- 
de, som även uttrycker kroppens och själens 
dunklare sidor.31 Även Edith Södergran har kunnat 
ge mönster för en mytisk gestaltning av kvinnlig
het, i spänningsfälten begär, hängivelse och lock
elsen i den stelnade artefakten, slutligen döden, 
t.ex. i det märkliga fragmentet »Älvadrottningens 
spira» i Framtidens skugga; den starkt gestiska 
lyriska monologen kompletteras även i en dikt 
som »Undret» i Landet som icke är med dialogen, 
den unga flickans och nunnans röster i växelspel.32

Men det var framför allt Sylvia Plath, författar
innan till The Bell Jar och fyra tunna men epok
görande diktsamlingar (varav tre postuma), som 
vid sidan av Edith Södergran innebar en av de 
stora upptäckterna i sökandet efter ett språk som 
kunde uttrycka det mera komplicerade, laddade 
och energiska.33 Man märker denna starka affmitet 
inte bara i motivvalen utan även i vissa stilistiska 
egenheter med stark genomslagskraft i diktstruk
turen, t.ex. de ofta förekommande iterationerna 
(»Bärnsten! Bärnsten!», »Steinkind, Steinkind») 
som är utmärkande för Plaths senare dikter (i 
Ariel Poems och Winter Trees), liksom ett relativt 
flitigt bruk av utrop och tilltal. Ett exempel:

O kindness, kindness 
Sweetly picking up pieces!
My Japanese silks, desperate butterflies,
May be pinned any minute, anesthetized.
And here you come, with a cup of tea 
Wreathed in steam.
The blood jet is poetry,
There is no stopping it.
You hand me two children, two roses.34

Sylvia Plath närmade sig här den lyriska monolo
gen och hörspelet som en mellanform mellan 
poesi och drama; så är tydligt i diktsviten »Three 
Women», vars fiktiva spelplats är en kvinnokli
nik.35 Eva Ströms nyförlösta kvinnor, i Den brin

nande zeppelinaren, men särskilt i »Tre kvinnor» 
i Steinkind, talar den stegrade sinnlighetens språk; 
det kan få samma »florida» karaktär som det 
psykotiska, medan menstruationen får diktjaget att 
se världen »utan östrogenets tunna hinna/av öm
het», då hela verklighetsbilden förändras »och allt 
belyses klart och dött och planetärt/ jordskorpan 
lossnar,/städerna svullnar blöder långsamt ut sin 
längtan/ efter ett oplanerat foster, oväntat, över
dådigt ,..»36

Och just det överdådiga kan ses som den ljusa 
sidan av en nietzscheanskt-södergranskt infärgad 
livsextas, där olika sexuella och fertila symboler 
signalerar ett »välsignat» tillstånd, där begär och 
njutning sker i subjektets namn. Å andra sidan 
blottar Eva Ströms diktsubjekt i sina lyriska mo
nologer en dragning -  som ex. i den citerade 
»Bämsten»-dikten ovan -  till att bli föremål för 
en annans starka begär, att utväljas, tas i anspråk 
av en utpräglat manlig, patriarkal makt,37 invade
ras, kanske slutligen utplånas som jag, förstenas 
till en estetisk artefakt, som Rilkes »ting» oemot
taglig för förändring, tid och död: som änglarna. I 
den tidigare nämnda »Älvadrottningens spira» 
gestaltar Edith Södergran i starkt laddade erotiska 
termer av fin de széc/e-karaktär den skenbart döda 
i kistan, som uppväcks:

Du tar min slappa hand och drager diamantringen från
fingret,

du borrar stenen i köttet på min överarm.
Genom röda slöjor ser du att jag lever.
[...]
Då skall ett blått tom stiga upp i din trädgård.
Älvorna dansa omkring det.
Uppe i de gyllene tinnarna går älvadrottningen fram

och åter.
Till älvadrottningen, till älvadrottningen! skriar det ur

ditt bröst.
Älvadrottning, älvadrottning, svara mig på blanka

dagen.
[...]
»Lever min blomma? Ringen i min hand har sett all

sorg.
Lycklig sätter jag den åter på ditt finger, din underbara

leksak.
Du leksakernas leksak, sätter du åter på jorden dina vita

skor.[...]»38

Men också här finns en stark affmitet med Sylvia 
Plaths symbolvärld; såsom ex. Judith Kroll visat, 
spelar mytiska föreställningar -  medvetet under
stödda av Plaths läsning av Robert Graves The 
White Goddess -  en viktig, strukturerande roll.39 
Månen, den infertila och kalla kvinnan, är en av
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de viktigaste symbolerna; den bär negativa ladd
ningar men är samtidigt förbunden med en läng
tan till den fullkomliga artefakten, som inte kan 
lida och blöda. Mot denna kalla perfektion, som 
med sin månatliga regelbundenhet stöter ifrån sig 
alla möjligheter till liv, står det animala och vege
tativa livets yppighet. Dess ytterligheter framstår 
emellertid lika mycket som ett hot;40 förstelningen

är kvinnans »svar», vilket driver henne mot det 
kalla och sterila, men också oberörbara och smärt
fria, ibland gestaltat i sjukhusmiljö.41 Den elfen- 
bensvita perfektionen, bilder av foster i glasbur
kar, liksom den centrala Bell Jar-symboliken ö.h. 
svarar mot Eva Ströms bärnsten, steinkind-foster, 
Snövit i glaskistan... En modernistisk arketyp har 
den i Baudelaires »La Beauté», som aldrig skrat
tar och gråter -  en dröm av sten.42

Men det finns ytterligare en sida av Sylvia Plath 
som är av eminent intresse, nämligen den uttalat 
mystiska dimensionen i hennes poesi. Den låter 
sig nämligen mycket väl förenas med Rilkes; här 
finns såväl Duinoelegiernas perspektiv -  det gu
domligas inbrott i världen, något fruktansvärt, för 
vilken ingen tröst gives -  som de tidiga änglarnas 
längtan efter liv med blod och sav som stiger.

Det inledande mottot till denna essä är hämtat 
ur en av dikterna i Winter Trees, där diktjaget -  
likt profeten Hesekiel -  grips av den skrämmande 
gudomen:

I remember
The dead smell of sun on wood cabins,
The stiffness of sails, the long salt windning sheets. 
Once one has seen God, what is the remedy?
Once one has been zeised up

Without a part left over,
Not a toe, not a finger, and used,
Used utterly, in the sun's conflagrations, the stains 
That lengthen from ancient cathedrals 
What is the remedy?43

Man tröstar inte den som sett en ängel. Det finns 
ingen tröst för utvaldhet, svarar Eva Ström i Det 
mörka alfabetet. Liksom hos Sylvia Plath yttrar 
bl.a. den psykotiska kvinnan i romanen denna 
önskan att få vara vanlig, så att det gudomligas 
blick må gå förbi. Den första kvinnorösten i 
»Three Women», modem till en nyfödd gosse, 
blottar en tanke som alla tiders Marior väl har 
tänkt inom sig: det ovanliga drar till sig även 
Ondskan och Lidandet:

I do not will him to be exceptional.
It is the exception that interests the devil.
It is the exception that climbs the sorrowfull hill 
Or sits in the desert and hurts his mother's heart.
I will him to be common,
To love me as I love him,
And to marry what he wants and where he will.44

En annan aspekt av mystiken är det i ögonblicket 
upplevda skimret över tillvaron, den stund då 
änglar stiger ned, inte skrämmande men efterläm
nande en längtan efter deras återkomst, så i 
»Black Rook in Rainy Weather» i The Colossus f  
I »Ouija», samma samling, återfinns de mallik- 
nande andeväsen, som starkt erinrar om de änglar 
som Eva Ström låter svärma kring barnet i 
»Sweet-forhead» (Den brinnande zeppelinaren) 
eller »En midsommamattsdröm» och »Defolierad; 
död och född» (Det mörka alfabetet) för att utröna 
vad liv är.46 Jämförelserna kunde mångfaldigas. 
Mitt syfte har dock i första hand varit att visa hur 
Eva Ströms egenartade poetiska värld alstras i en 
kreativ Zusammenschau (»sammansyn»), där 
flerfaldiga trådar av språkets mångdubbla koder 
vävs samman. De biologiska -  med urspråket 
DNA-RNA som reproducerar livet med neuklein- 
syromas alfabete -  likaväl som de verbala, de 
litterära texterna -  är alla kodade meddelanden, 
något som också medvetet tematiseras i Det mör
ka alfabetet. Här vidgas ett svindlande perspektiv, 
eller är det en avgrund av Intet? Låt oss leda tan
ken vidare till denna yttersta punkt.

*

Utan du intet jag. Men inför det alltför starka, 
Helt Annorlunda Duet hotas jaget av utplåning. 
De Himmelska må åtrå vår livsvarma andning och 
biologiska föränderlighet men kan mötet, »Bröl
lopsfesten», äga rum ansikte mot ansiktei Höl- 
derlin frambesvor ögonblicket i sin Rhen-hymn, 
men anade samtidigt att det gudomliga är fasans
fullt för oss i omedierad, omedelbar form; vi sö
ker avskugga det himmelska ljuset och avleda 
gudens blixtar i sången, som i »Wie wenn am 
Feiertage...» och i ännu senare hymner och frag
ment, där det inte längre handlar om längtan efter 
möten med det gudomliga utan om att skonas. 
Kunde de rena händerna och det oskyldig hjärtat 
skydda diktaren? -  En barnslig renhet som tolkats 
på mångahanda sätt, bl.a. som en varning för 
hybris och pockande på egna krav och behov



»Utvaldheten är alltid fruktansvärd» 13

istället för det osjälviska lovprisandet av Fadern. 
Eva Ström tematiserar förvisso denna »barnsliga» 
dotter-position på flera sätt: som en problematise- 
ring av kvinnans förhållande, hennes bindningar 
till och beroende av mannen (älskaren såväl som 
läraren och fadersfiguren), som ett sökande efter 
fadergudens bortvända ansikte som undandragit 
sin välsignelse -  och som ett ifrågasättande av det 
språk som framstått som ett nedärvt alfabete, lika 
determinerande som nukleinsyromas kombinatio
ner i den genetiska koden. Det är först i Akra som 
Guds och språkets tystnad konvergerar på det 
tematiska planet i en diktandets via negativa med 
överraskande utgång. Men redan i Det mörka 
alfabetet sker glidningen från den fasansfulla 
utvaldheten och det Helt Andras inbrytning i 
världen till en -  i sig lika fasansväckande -  aning 
om det relativa, av det mänskliga medvetandet 
helt avhängiga i de gudsföreställningar vi gör oss. 
Vår tids predikament är inte Luthers. Frågan Hur 
skall jag finna en nådig Gud? har avlösts av inte 
bara Finns Gud? utan Hur kann vi över huvudta
get tala om en Gud?

I romanen från 1982 ter sig denna frågeställning 
minst lika oroande. Som motto fungerar en dikt ur 
Rilkes Das Stunden-Buch, som bl.a. ställer frå
gan: vad skall du göra, Gud, när jag dör, eftersom 
jag är det käril du tar din boning i? Utan ett 
mänskligt medvetande att dväljas i förlorar Gud 
sin mening. Är det så att Gud är människans av
bild och inte tvärtom, är han liksom människan 
endast en funktion av den genetiska koden, som 
överbringar skapelsens mörka alfabete med sitt 
budbärar-RNA? Hur formas en människas medve
tande och verklighetssyn av språkets strukturer?

WAS wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)
Bin dein Gewand und dein Gewerbe, 
mit mir verlierst du deinen Sinn.

Nach mir hast du kein Haus, darin 
dich Worte, nah und warm, begrüssen.
Es fällt von deinen müden Füssen 
die Samtsandale, die ich bin.

Dein grosser Mantel lässt dich los.
Dein Blick, den ich mit meiner Wange 
warm, wie mit einem Pfühl, empfange, 
wird kommen, wird mich suchen, lange -  
und legt beim Sonnenuntergänge 
sich fremden Steinen in den Schooss.

Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange.47

I Rilke-essän har Eva Ström själv kommenterat 
just denna dikt:

Här bryter en våg av aggression, en ton av övergiven
het, ett sårat röstläge genom den fromma hängivelsen, 
men också ett drag av självsäkerhet, av hädelse. Har då 
inte ens Rilke själv trott på sin egen Gudsfiktion? Finns 
det ingen Gud utanför den egna existensen? Frånsett 
Nietzschetanken att man själv skapar sig sin framtids- 
gud, finns det ett annat element i Gudsbilden, nämligen 
en Gud som en sorts personlig tillhörighet. Gud kan 
aldrig vara något gemensamt, om han används kommer 
han att bära spår av människans enskilda bruk, precis 
som en kniv får märken efter det sätt som ägaren an
vänder sig av den.48

Läkaren i Det mörka alfabetet spekulerar själv i 
nietzscheanska banor kring det oerhörda lidande, 
som finns dokumenterat i sjukhusets arkiv. Hans 
tankegång ligger först nära en annan aspekt av 
gudsproblemet hos Nietzsche, den i sista delen av 
Also sprach Zarathustra framförda hypotesen, att 
Gud dog, när han såg den fulaste människan, och 
att medlidandet var Zarathustras yttersta frestel-
_ _ .49se:

[...]borde då inte Gud också bryta samman, ifall man 
tänker sig honom som det fullständiga medvetandet? 
Jag inräknar nu inte bara alla de journaler som hon 
[läkarsekreteraren] har skrivit i sin dar utan också alla 
dem som ryms i hela vårt arkiv, och sedan övergår jag 
till de andra journalarkiven som finns på detta sjukhus, 
onkologens, kirurgens, medicinens, barnmedicinens.50

Varpå tanken leder vidare utåt, bakåt i tiden för 
att slutligen låta det gudomliga arkivet omfatta 
allt som över huvud taget har ett medvetande:

Min slutsats blir ju klar. Om Gud är det fullständiga 
medvetandet av alla dessa historier och om vi tänker 
honom så (som åtminstone kristendomen gör) som ett 
medvetande som är intresserat av våra göranden och 
låtanden, borde han då inte ha skyldighet att bryta 
samman inför detta massiva, kompakta arkiv?51

Men endast den Gud går att tänka sig för den 
»realistiske» läkaren, som är en »oberörd Gud, en 
Gud som med sitt stenansikte aldrig rör en min»; 
den Gud som marknadsförs från predikstolen 
varje söndag, »denna otroliga hybrid av fullstän
digt medvetande och fullständig oberördhet»52 
kanske redan har brutit samman. Här aktualiseras 
så -  under utförligt regisserat förtärande av kaffe 
med grön marsipanbakelse -  samma tankar som i 
Rilke-essän:
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Några Rilkeidéer fladdrar förbi i mitt huvud. Är det 
möjligt att tro att man kan ha en Gud utan att använda 
honom? Borde inte denna Gud få ett personligt avtryck 
av den människa som använder honom, precis som 
varje skolpojkes kniv får ett personligt avtryck av sin 
ägare ifall kniven används?

Och medan jag häller upp kaffet i plastmuggen och 
ställer min lilla dammsugare på en vit pappersassiett 
med veckad kant, tänker jag på denna form av Gud, 
som början till en möjlighet, som en DN A-sekvens i 
hjärnan, som en mänsklig funktion helt enkelt. Sanner
ligen att vara både delen och det hela, det behövs en 
gudom för att klara det! tänker jag medan jag biter i 
min dammsugare så att det bildas ett skarpt avtryck av 
min tandrad.5T

»Habib, vill du ha denna lök/ eller bara en skiva?» 
frågar en röst i drömmen en av Ekelöfs Diwan- 
dikter:

Det föll över mig en stor tveksamhet 
Denna gåtas fråga 
var mitt livs fråga!
Ville jag ha delen framför det hela 
eller det hela före delen?
Nej ja g  ville ha båda
såväl delen av det hela som det hela
och att ingen stridighet funnes i detta val.54

Det rika, litterära allusionsskikt som man främst 
skulle förvänta sig i de lyriska partierna, manifes
terar sig nämligen också i läkarens medvetande; 
han låter sig inte helt enkelt, i denna polyfoni av 
röster som är romanens universum, avfärdas som 
den kliniska rationalismens språkrör.

I en av dikterna formuleras frågorna om språket 
och om Gud emellertid i ett mera flödande asso
ciativt språk, med retoriska troper som självtillta
lets »O du»-utrop och skenbart diskursiva utred
ning (här starkt erinrande om Karl Vennbergs 
tidiga lyrik):

Gud utvidgar sig

Varför drömmer du om slutgiltig kunskap?
Gud utvidgar sig.
Kaos är ett begrepp.
Icke-kunskapen sluter sig, en mörk kägla.
Språket en överenskommelse att vara född till.
Vid ett idealt språktillstånd, en överenskommelse 
mellan likar.

Någonting utanför mig, någonting före mig!
Att tala med det gudomliga... vilken barock 

dröm...
skulle det gudomliga viska sitt språk i mitt öra?
Det gudomliga måste alltid viska mitt språk, 
det enda jag förstår

Oktober, slaktmånaden.
Det vaginala leendet, slemhinnelystem, 
rosen för alla, lämnar kronblad för kronblad 
meddelanden om sin nakenhet.
O du skimrande töcken över min hjärna och 
över alla mina handlingar, 
du erotiska logik som åtminstone 
leder fram till en rättfram konklusion:

Fortplanta er!
Här bildas nya rekombinanter av förtvivlan, 
dumdristighet, nyfikenhet och liv.
Kärleken läser mig 
nukleotid för nukleotid.55

Vi skall återvända till den psykotiska kvinnan, 
som drabbats av ängelns uppmärksamhet. Det 
kliniska språket beskriver henne som »ganska 
bisarr... hon har en hel del utvaldhetsidéer, reli
giöst färgade. Mycket egendomliga tankegångar 
som inte håller ihop, en del neologismer i hennes
tal. Hon är beydligt mer florid än man kan tro 
under den timida ytan.»56 Detta framträdande 
utvaldhetstema har hos Eva Ström ofta karaktären 
av en motrörelse mot känslor av förlust och de
pression. Utvaldheten är att ge sig tillåtelse, livs- 
tillåtelse och språktillåtelse, som det kommer att 
heta i diktsamlingen Akra 1983.

Den psykotiska känner förälskelsens maniska 
tillstånd, och hon yppar sin stegrade livskänsla i 
termer av rikedom och överflöd, liksom drottning 
Kristina i Steinkind (»Vem kan jag skänka mina 
gåvor?»):

Jag känner rikedomen växa i mig, jag känner den båg
nande grönskan strax under skinnet, ja, jag kan när som 
helst brista ut i en knakande växtlighet, i en trädgård 
vars prakt saknar motstycke! Richesse oblige, vill jag 
ropa, allt konungsligare blir mina valspråk, allt mer 
lockar det mig att skänka av min givmildhets dånande 
överflöd. Kan jag kanske inte få i utbyte en stund av 
stilla armod? Nog kommer den högtidsstunden när man 
slutar lyssna och istället ger mig någon fattig detalj ur 
sitt höga liv och därmed upphöjer mig till människa. 
Jag vet att någon, någon kommer att sträcka fram en 
balja av zink eller koppar och säga: Visst kan havet 
rymmas i en balja. Ja, det var skönheten som gjorde 
mig rik, det är den som har tvingat mig att tala.57

Man tycker sig avlyssna en syster till Edith Sö
dergran, men kanske i högre grad förnimma ekon 
av den till kosmiska dimensioner stegrade makt
känslan hos Nietzsches poetiska persona. Sålunda 
talade Zarathustra om den rikes armod, och om 
sin stora längtan -  här dock med avseende på 
visheten:
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Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die 
Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat, ich bedarf 
der Hände, die sich ausstrecken.

[..J
Segne den Becher, welcher überfliessen will, dass 

das Wasser golden aus ihm fliesse und überallhin den 
Abglanz deiner Wonne trage!58

»[...]Oh meine Seele, übereich und schwer stehst du 
nun da, ein Weinstock mit schwellenden Eutern und 
gedrängten braunen Gold-Weintrauben: -

-  gedrängt und gedrückt von deinem Glücke, 
wartend vor Überflüsse und schamhaft noch ob deines 
Wartens.

[...]
Oh meine Seele, ich gab dir Alles, und alle meine 

Hände sind an dich leer geworden: -  und nun! Nun 
sagst du mir lächelnd und voll Schwermuth: »Wer von 
uns hat zu danken? -

hat der Geber nicht zu danken, dass der Nehmende 
nahm? Ist Schenken nicht eine Nothdurft? Ist Nehmen 
nicht -  Erbarmen?»59 -

Parallellen Nietzsche är värd att hålla i minnet vid 
läsningen av Akra. Så också den problematisering 
av gudsbilden, såväl Faderns bortvända ansikte -  
deus absconditus som det underminerande tvivlet 
på om man över huvud taget kan nå fram till en 
gudsbild som inte är avhängig av arv och miljö, 
vårt modersmåls egenart likaväl som våra exklu
siva kombinationer av DNA: det mörka alfabetet 
som stavar oss och kanske också Gud?

Det finns ett tematisk sammanhang på ett djupa
re plan mellan nukleotidema och Gud. DNA, den 
genetiska koden, varje individs unika kombina
tion av »bokstäver» som formar arvsanlagen -  
men även vissa gemensamma, artspecifika, och 
sådana som alla levande varelser och växter har -  
detta DNA förmedlas av RNA, även kallat budbä- 
rar-RNA. Koden, det mörka alfabetet, är något 
som förmedlas, överbringas, något som förs över: 
ett livets budskap. Så talar biologin sitt språk, som 
finns före den individ som skall alstras, så finns 
det mänskliga språket som en redan given struk
tur:

Jag fanns redan när du föddes, och jag var större än du
du kunde bara närma mig gradvis
jag kunde lämna dig när du mest behövde mig
det gjorde dig rasande och oförsonlig
men jag kom alltid tillbaka, oväntat
du rådde inte över mig

Ändå fanns jag i dig från början 
som en möjlighet som en funktion 
du var alltid tvungen att uppfinna mig 
då du inte trodde dina sinnen

och alltid ville du ha mig med vid alla dina 
upplevelser

det är som du aldrig vågar gå ensam 
som om du inte kan tro 
om inte jag är med60

Som i barnets förhållande till modem, själens till 
Gud. Samma ömsesidighet som växer fram -  
liksom Hölderlins och Rilkes gudar behöver 
människor för att känna och förnimma, så även 
språket: »[...] också jag behöver kärlek./ När man 
överger mig finns jag alltid kvar./ Kanske inte där 
man sist lämnade mig/ Också jag kan växa över 
en sommar, över ett år.»61

Eva Ström rör här vid en övergripande förmed- 
lingsproblematik: hur budskap överbringas från 
en sfär till en annan. Hur kan processer på bio
kemisk nivå förmedla och omsätta kvalificerade 
stmkturer, som kanske också är andliga? Hur kan 
å andra sidan det »rent» andliga -  Gud -  tala till 
människan? Vi erinrar oss dikten »Altartavlan» i 
Det mörka alfabetet:

Kanske borde kristendomen börjat med döden och 
slutat med födelsen för att bli mer verklig, 
just i det ögonblick då ängeln visade sig 
och ägget började att dela sig: Gud är alltid DNA62

Ängeln och DNA -  båda budbärare. Men i vems 
namn? Är det över huvud taget möjligt att före
ställa sig ett radikalt Annat, som transcenderar 
gränsen mellan sig och världen, för över ett bud
skap, ett budskap som i kraft av att det överförs, 
måste bli meta-foriskt (av gr. metaforå)? Det 
mänskliga språket som denna metaforik, den 
genetiska koden det andra språk som Gud kan 
använda?

I den ovan citerade dikt, där Språket talar, föds 
föreställningen om språket som en given struktur, 
närmast som Saussures la Langue, vilket män
niskobarnet successivt närmar sig och som kon
kretiseras i la Parole, det individuellt förvekliga
de språket. Analogt kan då Gud betraktas som 
den givna, överindividuella biologiska koden; 
»Gud är alltid DNA» och förmedlar via RNA sig 
själv till de levande individerna. Gud skulle här 
vara liktydigt med all-livet, eller dess yttersta 
förutsättning, allt partikulärt livs upphov och 
ekvivalent med la Langue? Men är då Gud isåfall 
överordnad språket och DNA?
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Ett citat ur den tredje versionen av Hölderlins 
»Der Einzige» får här tjäna som utgångspunkt för 
en jämförelse med en teologisk syn på förmed- 
lingsproblematiken:

mit Gewalt 
Des Tages oder
Mit Stimmen erscheinet Gott als 
Natur von aussen. Mittelbar 
In heiligen Schriften.63

»Im Gewitter spricht der Gott»64 -  Gud talar ge
nom naturen, i naturen. Hans tilltal, hans Logos, 
måste inkarneras i världen för att bli fattbart för 
människorna. Så skriver Guds Logos: Kristus, 
»der Einzige», det unika människoblivandet då 
ordet blev kött och tog sin boning bland oss.65 Han 
talar också i åskan och i andra fruktansvärda in
brott i världen, där blixtar, eld och änglar visar sig 
för Mose, profeterna och Jesu föräldrar -  och för 
de mystiker som säger sig »skåda Gud». 
»Mittelbar» -  i medierad form -  talar Ordet i 
Skriften (»Stilleuchtende Kraft aus heiliger 
Schrift» i Patmos-hymnen),66 med hjälp av Anden 
som gör bokstaven levande och som bevaras i 
församlingen och traditionen. Saknas här gör 
endast den sakramentala närvaron i brödet och 
vinet, som Hölderlin berör i andra dikter, ex. 
elegin »Brod und Wein», där Kristus och Dio
nysos på karaktäristiskt sätt förenas. Den sena 
hymnen »Patmos» berör Mästaren och lärjungar
na, vilka satt tillsammans »beim Geheimnisse des 
Weinstoks», och likaså Hjälparen, som sändes till 
de sörjande: »Drum sandt’ er ihnen/ Den Geist, 
und freilich bebte/ Das Haus und die Wetter Got
tes rollten/ Femdonnemd über/ Die ahnenden 
Häupter».67

I Eva Stroms poetiska värld sker fasansfulla 
inbrott i världen från änglarna, vilka blott är förfä
rande, deras budskap, om man över huvud taget 
kan tala om sådant, är att påminna om det Andras 
starkare närvaro, som man förgås av. Det är nog 
upprörande att veta att Något söker upp en; tan
ken att detta plötsligt skulle närma sig ens hjärta 
gränsar till det outhärdliga: »[...] ich verginge von 
seinem stärkeren Dasein», skriver Rilke i första 
Duinoelegin.68 Samtidigt är det som ett fascinerat 
kretsande kring Gud; när Eva Ström karaktärise
rar Rilkes Stunden-Buch sker det i termer som inte 
utan alltför stor vånda kan överföras på hennes 
egen upptagenhet. »Ich kreise um Gott», heter det 
i första delen: »Diktaren kretsar kring Gud, unge

fär som ett litet barn kring sina föräldrar, och 
syftet är detsamma, att finna sin bestämmelse.»69 
Men barnsligt är inte hennes språk, utan djupt 
oroande.

Liksom den allt underminerande Rilke-frågan: 
vad skall du göra Gud, när jag dör? Eftersom Gud 
kanske aldrig kan erfaras annat än i förmedlad, 
metaforisk mening kan vi över huvud taget inte 
uttala oss om hans »sanna» väsen, eller ens om 
hans existens. Allt är produkter av världsliga 
strukturer, språk och biologi?

Ännu efter skrivandet av Steinkind uttalar sig 
Eva Ström i biologiska termer och avvisar en 
metafysisk verklighet:

Steinkind står för allt som tvingas dö för att överleva. 
Det är det biologiska livet i kontrast till materien. Ste
narna har ingen födelse och ingen död. Det biologiska 
livet däremot är en cykel med en undergång inbyggd i 
sig. Därför upplever jag allt tal om odödlighet som så 
oerhört meningslöst.

Mitt tema är det biologiska livets sårbarhet och grän
ser. Vi behöver inte lägga någonting utanför detta liv. 
Allt finns här: det magiska, det fantastiska, himlar, 
helveten, änglama, allt finns i våra hjärnor och går 
under med oss.

Lite av anti-idealism finns väl i detta. Det är motsat
sen till Platons idévärld. Människan är människans 
mått. Det är meningslöst att söka någonting bortom ens 
biologi.70

Uppenbarligen sker ett skred i den verklighetsbild 
som Eva Ström kommer att ge uttryck för; Det 
mörka alfabetet närmar sig frågorna om tillvarons 
beskaffenhet på ett polyfont sätt, där språk, religi
on och förmedling naturligt låter sig tematiseras. I 
Akra är den religiösa problematiken starkt närva
rande och tycks inte låta sig reduceras till någon
ting annat än frågan om Guds frånvaro. Och den 
rasande törsten efter ursprunget kvarstår. Den lilla 
prosaboken Samtal med en daimon (1986) innebär 
en fortsatt bearbetning av förlust, identitetslöshet 
och sorg,71 där fortfarande frågan om Gud uttrycks 
i termer av avhängighet av människans medve
tande, såsom i Rilke-essän och i överläkarens 
funderingar i Det mörka alfabetet. I Kärleken till 
matematiken (1989), finns emellertid en dikt som 
starkt anknyter till den brännande frågan om Guds 
förmedling av sig själv. Kronologiskt hör den till 
ett senare skede i Eva Ströms författarskap -  en 
till synes lugnare, mera intellektuellt behärskad 
vilopunkt, före den obarmhärtiga, besatta tidskri- 
tiken i diktsamlingen Brandenburg 1993. Men 
tematiskt hör inledningsdikten till Kärleken till
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matematiken samman med den diskussion om 
änglama, Gud och DNA som jag här velat föra 
med utgångspunkt i Det mörka alfabetet. Eva 
Ström anknyter nämligen till en frågeställning, 
som var akut för de kristna kyrkofäderna. Dikten 
är gestaltad som en process, där den gudomliga 
elden genomtränger träet/ det mänskliga:

GLÖDANDE, SÖNDERFALLANDE

Då den gudomliga naturen genomtränger den
mänskliga

som elden genomtränger trästycket och gör det
glödande

som irrlärorna genomtränger trästycket och gör det
glödande

och gör mig vis, glödande och avfällig
som elden genomtränger trästycket
som det gudomliga genomtränger det mänskliga
som det mänskliga genomtränger det gudomliga
som irrlärorna genomtränger elden och

vedstycket
och gör det glödande till ett enda stycke
och gör det glödande och sönderfallande och också

värmande
och till ett enda stycke
som elden genomtränger trästycket
som det gudomliga genomtränger trästycket
och gör det glödande
och sönderfallande
och till ett enda stycke.72

Läsaren av Juan de la Cruz igenkänner symboli
ken ifrån dennes utläggning om den renande el
den i »Andens dunkla natt» i andra boken av 
Själens dunkla natt; föreställningar om renande 
eld (redan i Hesekiel 22:18 och 1 Kor. 3:11-15), 
som senare kommer att utvecklas till den katolska 
skärseldsläran, utläggs av kyrkofäderna Clemens, 
Orígenes och fr.a. Augustinus; en rening som tar 
sin början redan i jordelivet. Här har Juan i det 
tionde kapitlet genom en liknelse velat förklara 
det gudomliga ljusets rening av själen för att den 
må förberedas inför den fullständiga föreningen 
med Gud »på samma sätt som elden gör, när den 
verkar på träet som den skall förvandla till eld»:

Ty när den materiella elden kommer nära ett stycke trä, 
börjar den med att torka ut det genom att driva ut fuk
tigheten, och den åstadkommer att det vatten som finns 
i trästycket droppvis rinner ut. Sedan gör elden 
trästycket svart och mörkt, fult och illaluktande, och 
genom att alltmer torka ut det drar den ut ur träet och 
visar upp alla de otäcka beståndsdelar som står i vägen 
för elden. Och slutligen börjar elden att utifrån antända 
träet och hetta upp det, och så förvandlar den trästycket 
till eld och gör det lika vackert och lysande som den 
själv är. Efter denna process har trästycket inte längre

träets passiva och aktiva egenskaper, det har bara kvar 
sin storlek och tyngd som är större än eldens, men i 
övrigt har träet redan fått eldens egenskaper och aktiva 
krafter. Det är torrt och det torkar ut, det är varmt och 
det värmer, det är lysande och det lyser upp och det är 
mycket lättare än förut.73

Det är ofullkomlighetema som ger bränsle åt 
elden, och när dessa förtärts, slocknar också elden 
och kvar är blott njutning. Men Eva Ströms dikt 
säger samtidigt något annat; processen gör diktja
get »vis, glödande och avfällig» -  vad är det för 
»irrläror» som genomtränger trästycket? Här 
frågar vi efter en kommentar, och vi får den:

En teologisk dispyt ca 400 år efter Kristus. Man disku
terade hur Jesus gudomlighet var beskaffad. En falang 
föreslog att det var som när elden genomtränger 
trästycket. På samma vis genomträngde den gudomliga 
naturen den mänskliga naturen. Dikten kan läsas som 
en bild av en sekulariseringsprocess.74

Utgången av den kristologiska trätan blev som 
bekant den, att Jesus Kristus förklarades vara sann 
Gud och sann människa, samt att de båda naturer
na förblev oblandade; likafullt var hans person att 
uppfatta som en enhet. Att det gudomliga på nå
got sätt, t.ex. liknat vid elden, skulle genomtränga 
hans mänskliga natur, stämplades följaktligen som 
heresi. Men vi läser knappast dikten som en lä- 
rostycke över en förgången dogmatisk strid, även 
om Eva Ström, liksom bl.a. Karl Vennberg anlitad 
av Svenska Bibelkommissionen, uppenbarligen 
finner poetiskt inspirerande stoff i Bibel och kyr
kohistoria.75 En sekulariseringsprocess, där eld 
och ved, Gud och människa uppgår, glödande, 
sönderfallande, i ett enda stycke!

Hur vi skall tolka diktens utsagor är inte helt 
klart. Sannolikt så att inkarnationen, Guds för
medling till världen inte innebär världens gudom
liggörande, utan att Gud blir till ett med världen. 
Och förlorar han inte därmed sin transcendens? 
Vari består denna enhet, som lyser och värmer? I 
en intervju 1990 uttalar sig Eva Ström i varsamma 
ordalag:

Det är både farligt och svårt att närma sig detta 
[...].Kanske är Gud en djupt personlig del som succes
sivt utvecklas med varje människa. Kanske är han 
Tillit. Ytterst är tillvaron gåtfull och oförståelig.76

Och i romanen Mats Ulfson (1991) låter hon den 
inte helt unge AT-läkaren betrakta en reproduk
tion av en Chagall-målning, föreställande ett stort
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väggur hängande över en flod: »På klockan ligger 
en bevingad fisk som spelar fiol, och på den högra 
av flodens två stränder syns ett kärlekspar invirat i 
blå omfamning.»77 Hans tankar vandrar på för 
honom sedvanligt sätt, för att slutligen nå fram till 
det gåtfulla DNA. Reproduktionen tycks plötsligt 
tala, inte om kärleken och livets triumf utan om 
livets korthet; i pendelns reflex ser han en död
skalle omgiven av gult Ijolårsgräs. Han minns sin 
döde far och de tillstånd då han känt dennes när
varo inom sig på ett hallucinatoriskt sätt. Hur är 
det möjligt?

Det är ett ordlöst meditativt tillstånd då han känner 
faderns själ i sin, hur fadem mycket stillsamt lånar hans 
medvetande och än en gång låter sina gener blomma.

-  Det finns inget evigt liv utom DNA! flyger det ur 
honom i polemik mot den vackra tavlan, där den be
vingade fisk-Kristusen lyfter och bärgar klockan ur 
tidens flod, den där klockan där reflexerna i pendeln 
bildar en dödskalle.

-  Vad menar du med DNA? tycks dödskallen i pen
deln undra och Mats Ulfson ryggar inför den direkta 
stöten i denna fråga.

-  Jag menar den där kedjan... den där dubbelspira
len... av arvsanlag... som ligger hoprullad i kromoso- 
mema... i varje cell... och som i sig... innehåller... all 
den här underbara informationen om hur livet... skall 
formas...

Han ser framför sig den stora DNA-molekylen som 
med sin trappa ger koden vidare till budbärar-RNA-t. 
Ängeln! Budbäraren! Och så börjar syntesen av de stora 
invecklade proteinföreningama, föreningar som sedan 
skall bilda alla de här vävnaderna... hud, ögon, tarm, 
hjärta, njurar, blad... grenverk, aspar, lökar, grisar... 
fårögon och kattsvansar... oxhudar... och den oändligt 
sorgsna blicken i en ardennerhästs öga.

-  Också den oändligt sorgsna blicken, tänker han. 
Men hur går det till? Finns sorgen inbyggd också i 
molekylen? Ger den sig till känna i den där blom- 
kålsliknande bildningen som kallas hjärnan... finns den 
inbyggd där... eller i sättet att reagera på allt som kan 
hända... i en ardennerhästs liv?78

NOTER

1 Eva Ström är en av de lyriker som jag behandlar i 
en kommande studie med prel. titel »Den stora klangen 
söker mig ännu» -  en linje i svensk 1900-talslyrik. I 
centrum för studien står en i dikterna tematiserad öns
kan att bli tagen i anspråk av något högre/ större och 
axla ett formedlaruppdrag, vilket kan tolkas religiöst, 
existentiellt, politiskt etc. Här står en objektiv hållning 
till det som skall förmedlas i ett spänningsförhållande 
till den förmedlandes subjektiva och självexpressiva

uttrycksbehov. Med hjälp av bl.a. nyare Pindaros- och 
Hölderhn-forskning avser jag att ge en bakgrund till 
denna uppdrags- och förmedlingsproblematik, vilken 
för Eva Ström har den starkt ambivalenta karaktär, som 
bl.a. återfinns hos de gammaltestamentliga profeterna, 
och som uttrycks i det citat som givit denna essä dess 
titel. Tyngdpunkten i studien ligger dels på en förnyad 
prövning av Vilhelm Ekelunds poetiska »kris», dels på 
en rad tematiska undersökningar av nyare svenska 
poeter som Göran Sonnevi (varifrån projekttiteln är 
hämtad), Lars Norén och Konny Isgren. -  Följande essä 
i Samlaren utgör första delen av ett kapitel om Eva 
Ström som sträcker sig från debuten med Den brinnan
de zeppelinaren (1977) till hennes senaste dikter, Bran- 
denburg (1993); det berör bl.a. språkets och själens 
dunkla natt i Akra (1983), »språktillåtelsen» och vägen 
till en ny tidskritik. Trots att Eva Ströms författarskap 
är föremål för pågående forskning har hittills ingen 
större studie presenterats. Mona Sandqvist ger en initie
rad presentation i Samtida. Essäer om svenska förfat
tarskap■, red. Lars Elleström och Cecilia Hansson 
(1990), »Att resa som Eva Ström» (s. 184-207). Karl 
Vennberg tolkar en dikt ur samlingen Akra (1983) i 
Tillskrifter. 20 kritiker närläser ny svensk poesi (FIB.s 
lyrikklubbs årsbok 1985), s. 154—59. I övrigt finns -  
förutom Eva Ströms egen litteraturkritik, som är både 
uppslagsrik och kompetent -  en rad enkäter och dis
kussioner, artiklar, intervjuer och recensionsmaterial 
som ofta kan innehålla substantiell information och 
öppna spännande frågeställningar. I den mån jag här 
haft nytta av dem, kommer de att redovisas i den lö
pande framställningen. -  Hösten 1994 har Eva Ströms 
bok om Edith Södergran utkommit i Natur och Kulturs 
serie Litterära profiler.
2 Sandberg, Agneta, »Eva Ström -  lyriker och läkare 

som prosadebuterat: Som liten var jag rädd för att bli 
ett helgon!» Röster i Radio TV (1982), h. 18, Lästid- 
ningen 4, s. 64.
3 Att se den kvinnliga läkarkandidaten som ett språk

rör för Eva Ström är emellertid att göra våld på roma
nens utpräglat polyfona natur. I nämnda intervju pekar 
hon på hur läkaren och studenten svarar mot olika sidor 
inom henne själv: » -  Så småningom identifierade jag 
mig med den manlige psykiatern som jag från början 
inte fann särskilt sympatisk. Han blev mer nyanserad 
och jag blev riktigt förtjust i honom. Ibland tillät han 
sig att bli lite euforisk av sina tankar och det påverkade 
även mig. Hans livshållning smittade av sig. Han glider 
över tillvaron, behärskar den./ Kandidaten Anna-Karin 
blir kritiserad av överläkaren för att hon uttrycker sig 
vagt och mångordigt om patienterna och detsamma 
hände mig när jag gick psykiatrikursen för ett antal år 
sedan. Både hon och jag tyckte det var svårt att sätta en 
definitiv stämpel på patienterna: hon är schizofren, han 
är psykotisk. Jag har, även om det låter konstigt, ett 
motstånd mot att formulera mig. Men det är kanske 
därför jag har blivit författare./ »Det mörka alfabetet» 
har kommit till under flera års tid, ett stycke då och ett 
stycke då, och så småningom bildade texterna en natur
lig helhet. De olika språken och nivåerna belyser sam
ma problem ur varierande synvinklar.» (s.46) -  I en 
intervju som Per Landin gjorde 1987, uttrycks liknande 
synpunkter på psykiatrin och om hur flytande gränsen
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mellan sjukt och friskt är. Det rör sig fördenskull inte 
om någon romantisering av schizofreni eller andra 
psykiska sjukdomar, hävdar hon här (SDS 22.3 1987, 
»Jag vill fånga språket innan hjärnan får fatt i det»).
4 Det mörka alfabetet, s. 75.
5 Ström, Eva, »Rainer Maria Rilke». Författarnas 

litteraturhistoria. De utländska författarna 3, red. 
Madeleine Gustafsson och Björn Håkansson (1982), s. 
87f. (I forts, åberopad som Ström 1982 b.)
6 Eva Ström citerar dess två första rader i »Smuts och 

lugn». BLM (1978), nr. 5, enkäten »Vad vill den unga 
poesin?», s. 302f.
7 Plath, Sylvia, The Collected Poems, ed. Ted 

Hughes (New York 1981), s. 173f. Jfr. när »Silvret» 
talar i Det mörka alfabetet; det har i slutet av dikten 
blivit format till en dopsked: »Hur främmande kändes 
munnen, varm och våt/ och jag blev varse mitt ur
sprung: metall/ Plötsligt immas skedbladet av den 
ljumma andedräkten/ och nu speglar jag ingenting, är 
överdragen av detta människoregn/ och jag håller ett 
hav i mitt blad, ljusvarmt, tårsalt.» (s. 127)
8 Ström (1982 b), s. 91. Detta är också ett betydelse

fullt tema hos Eva Ström, men det frambesvurnas onto- 
logiska status är för henne av als o/?-karaktär, något 
som kommer att behandlas utförligare i min större 
studie.
9 Det mörka alfabetet, s. 47 (följande citat är omslu

tet av en uppräkning av det västerländska kulturarvets 
höjdpunkter inom olika konstarter, dessutom världsre
ligioner, jämte krav på minst 10 års egen psykoanalys 
och fysiologisk expertis, allt för att provocera de lyss
nande studenterna): »Vidare bör man ha förstått åtmins
tone en rad av Hölderlin och av Rilke bör man ha in
hämtat minst Duinoelegiema speciellt den andra, den 
som börjar: ’Varje ängel väcker förfäran. Och ändå ve 
mig, hälsar jag er, själens nästan dödsbringande fåglar, 
jag som känner er.'» Replik från snusande student, s. 
49: »Räcker det inte att vi klarar skrivningen?» Den 
kritiska studentskan frågar föreläsaren om han själv 
gjort allt det där: »Och jag ler mot henne när jag svarar 
nej.»
10 Ibidem, s. 57.
11 Ibidem s. 57f.
12 Ibidem s. 59.
13 Den brinnande zeppelinaren (1977), s. 39.
14 Det mörka alfabetet s. lOlf.
15 Hölderlin, Friedrich, Sämtliche Werke, Grosse 
Stuttgarter Ausgabe (StA), hrsg.v. Friedrich Beissner, 
Bd. 2(1951), s. 142.
16 »Dann feiem das Brautfest Menschen und Götter,/ 
Es feiem die Lebenden all,/ Und ausgeglichen/ Ist eine 
Weile das Schicksaal.» (Ibidem s. 147)
17 Rilke, Rainer Maria, »Die Engel» från 1899, i 1. 
uppl. 1902. Rilke citeras ur Sämtliche Werke, hrsg.v. 
Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke 
besorgt durch Emst Zinn; här Bd. 1 (Wiesbaden 1955), 
s. 380.
18 Det mörka alfabetet, s. 117.
19 Brandenburg (1993), s. 41.
20 Leif Nylén har velat uppfatta denne gestalt som 
möjligen »ett utopiskt tecken» i en i övrigt insiktsfull 
recension i DN 2.11 1993. En möjlig förlaga kan ha 
varit en av Lars Gyllenstens »myter» i Det blå skeppet

(1950), betitlad »Omständigheter». Här berättar tredje 
maskinisten om sin prekära situation inför den förestå
ende nedkomsten: »Jag vet inte vad det skall bli av det 
här, och jag skäms obeskrivligt./ Jag är rädd. Jag kän
ner, att det som händer mig är ett straff för något. Men 
jag vet inte för vad. Jag vet att ingen kan hjälpa mig. 
Jag får inte skrika. Jag måste vara ensam, vad som än 
händer. Även om jag skulle dö. Jag måste vara ensam.» 
(s. 126)
21 Det grekiska skandalön i 1 Kor. 1: 23 har översatts 
med »stötesten», eg. betecknar ordet här en 
»falla»:»[...] men vi förkunnar en Kristus som blivit 
korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för 
hedningarna».
22 Det mörka alfabetet, s. 118f. Den brinnande busken 
och barfota alluderar ju på Moses i 2 Mos. 3, men har 
också förbindelse med »Skönheten» i Den brinnande 
zeppelinaren, där skönhetens förfärande, fruktansvärda 
sida liknas vid blommor som slår ut utan att diktjagen 
kan hålla dem tillbaka, bl.a. den brinnande ginsten, 
»och jag är på väg mot/ en tystnad större än den hos en/ 
brinnande zeppelinare» (s. 14). (En upplevelse av Eva 
Ströms andra graviditet, har hon berättat i Vår Lösen 
1980, nr. 3, »Steinkind. Dialog mellan anmälare, Kris
tina Sjöborg, och förf, Eva Ström», s. 201.) Prästens 
avklädnad inför mötet med Gud är ju också en klassiskt 
mystisk bild som möter bl.a. hos Hjalmar Gullberg i 
»Hänryckning», Andliga övningar, 1932. -  En av den 
katolska mystikens stora, Juan de la Cruz, som vi skall 
tala mera om, hörde till de oskodda karmelitema.
23 Hölderlin, här cit. efter StA 3:52, Hyperion, i första 
bandet, andra boken, i brev till Bellarmin, där Hyperion 
utlägger Diotimas väsen som den himmelska skönhe
tens inkarnation i världen. Men Hölderlins Diotima- 
upplevelse har knappast den fruktansvärda aspekt, som 
det numinösa kommer att präglas av i hans sena hym
ner (Gud förknippad med »Gewitter», »Blize», »Zom» 
etc.).
24 Ström (1982 b), s. 89f.
25 Hölderlin, StA 2, s. 119f.
26 Rilke, Sämtliche Werke, Bd. 1, s. 689.
27 Se Eva Ströms »Dionysos och Apollon». I: Själv
deklaration, red. Magnus Ringgren (1982), s. 100-107.
28 Den brinnande zeppelinaren, s. 11.
29 Ström, Eva, »Smuts och lugn». BLM (1978), nr. 5, 
enkäten »Vad vill den unga poesin?», s. 302f. Jfr. 
Gunilla Boéthius samtal med Eva Ström i BLM 1980, 
nr. 6, »I en dikt kan hela ens känsloliv ta konkret 
form», där hon diskuterar »sagan, sexualiteten och 
skrivandet» (s. 372-75) samt Per Landins intervju SDS 
22.3 1987, där Eva Ström återkommer till sin karaktä- 
ristik av »inandningslyrik».
30 Steinkind (1979), s. 8.
31 Lars Gustav Hellströms översättning av dikter av 
Anne Sexton utkom 1976 (Att bära en människa). Hos 
den amerikanska poeten, som även bl.a. Lars Norén 
intresserat sig för, står det starkt konkreta bildspråket i 
tjänst hos ett kvinnomedvetande som också talar om 
kroppens och själens dunklare sidor -  och som använ
der folksagornas Snövit och de sju dvärgarna, Ask
ungen, Tömrosa, Grodprinsen och många fler som 
»röster». Och »The Awfhl Rowing Toward God» är ett 
existentiellt tema, som ger sig till känna i de verk som
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Eva Ström publicerade efter de första båda diktsam
lingarna.
32 Södergran, Edith, Dikter och aforismer, red. Holger 
Lillqvist (Helsingfors 1990), s. 145^48 resp. 170-73. 
[Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin
land, Nr 563:1]
33 I SDS 22.3 1987, åter i Per Landins förtjänstfulla 
intervju, talar Eva Ström om sin tid som utåtriktad, 
vänsterradikal medicinstudent, och om behovet som 
gjorde sig gällande att »hitta ett lyriskt språk som lyss
nade inåt och var tillräckligt mångfasetterat för att 
skildra något mer komplicerat. [...] Jag vet inte om jag 
’hittade’ det, men jag blev väldigt tagen av Silvia [sic] 
Plaths dikter och rätt påverkad också tror jag: energin, 
den oerhörda laddningen. Tidigare, i tonåren, läste jag 
Edith Södergran, det var ju som att stiga in i ett annat 
land, ett helt nytt rike att orientera sig i, färgstarkt, rikt, 
vackert. Om hon skrivit på ett världsspråk hade hon 
varit en av de största poeter som har funnits.» -  Efter 
ett antal fruktlösa försök förmådde Siv Arb slutligen ett 
förlag att intressera sig för Sylvia Plaths dikter; 1975 
utkom hennes tolkningsvolym {Dikter), som innehåller 
en rad av Plaths viktigaste dikter. Men Eva Ströms 
orientering i den amerikanska poetens verk går betyd
ligt längre än detta trots allt begränsade urval. Det är 
här befogat att tala om verklig förtrogenhet, affinitet 
och dialog -  såsom redan mottot till denna essä vill 
visa.
34 »Kindness». I Ariel Poems, publ. 1965, Collected 
poems, s. 269f.
35 I Winter Trees, publ. 1971, uppförd i BBC 1962. 
Collected Poems, s. 176-187, med undertiteln »A 
Poem for Three Voices».
36 Steinkind, s 17.
37 Se Mona Sandqvists essä i Samtida (1990), »Att 
resa som Eva Ström», s. 184-207, som ö.h. ger en god 
introduktion till Eva Ströms poetiska värld.
38 Södergran, Dikter och aforismer (1990), s. 146f.
39 Judith Krolls studie från 1976, Chapters in a Myt- 
hology. The Poetry o f Sylvia Plath, som jag här ankny
ter till, tar sin utgångspunkt i Ted Hughes karaktäristik 
av Plaths poesi: ett i sammanhanget fullt förståeligt 
försvar mot ensidigt självbiografiska läsningar. Hughes 
skriver 1966: »The poems are chapters in a mythology 
where the plot, seen as a whole and in retrospect, is 
strong and clear -  even if the origins of it and the dra
matis personae, are at bottom enigmatic.... The world 
of her poetry is one of emblematic visionary events, 
mathematical symmetries, clairvoyance, metamorpho- 
ses, and something resembling ... biological and racial 
recall. And the whole scene lies under the transfiguring 
eye of the great white timeless light.» (»Notes on the 
chronological order of Sylvia Plath's poems.» Tri- 
Quarterly, no. 7, 1966, s. 81f, här cit. efter Kroll s. 6.)
40 Se t.ex. »Moonrise» i The Colossus. {Collected 
Poems, s. 98).
41 T.ex. »Tulips» i Ariel Poems {Collected Poems, s 
160ff), tulpanerna alltför levande för den som mellan 
vita lakan övar sig i stillhet och frihet från ansvar, 
identitet och livsvilja. Eva Ström återkommer till dessa 
i sin anmälan av Karin Bellmans roman Stjärnvattenfal- 
let i BLM 1994 nr. 1, s. 48: »The tulips are too red in 
the first place, they hurt me.» (»Att styra tiden som inte

går att hejda», om Eva Runefelt och Karin Bellman). 
De röda tulpanerna dyker också upp i den separat pub
licerade dikten »Akkra-Jäma», Ord och Bild (1982), nr. 
1, s. 80f.,som analyseras i det aviserade större kapitlet 
Om den döda artefakten: jfr. bl.a. »Tömrosa» {Stein
kind, s. 21f). I dikten till Karin Boye i samma samling 
uppmanar den talande sig själv att lämna denna drag
ning till vithet, utplåning och smärtfrihet: »sade jag inte 
till min hjäma: bli en sten,/ sade jag inte till mitt hjärta 
bli asystoli,/ sade jag inte till min strupe: anorexi,/ sade 
jag,/ blöd igen, värm dig igen,/ igen.» (s. 67).
42 Baudelaire, Charles, Les Fleurs du Mal, »La 
Beauté»: »Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de 
pierre[...] Je trône dans l'azur comme un sphinx in
compris;/ J'unis un coeur de neige à la blancheur des 
cygnes;/ Je hais le mouvement qui déplace les lignes,/ 
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.» (Cit. efter 
Texte de la deuxième édition. Edition critique Jacques 
Crépet - Georges Blin refondue par Georges Blin et 
Claude Pichois, Paris 1968, s. 54.)
43 I »Mystic», Winter Trees, Collected Poems , s. 268.
44 Ibidem s. 186.
45 En ängel »may choose to flare/ Suddenly at my 
elbow. I only know that a rook/ Ordering its black 
feathers can so shine/ As to seize my senses, haul/ my 
eyelids up, and grant// A brief respite from fear/ Of 
total neutrality.» Går det att upprätthålla en skeptisk 
distans? »Miracles occur,/ If you care to call those 
spasmodic/ Tricks of radiance miracles. The wait's 
begun again,/ The long wait for the angel,/ For that 
rare, random descent.» {Collectedpoems, s. 57.)
46 »It is a chilly god, a god of shades,/ Rises to the 
glass from his black fathoms./ At the window, those 
unborn, those undone/ Assemble with the frail paleness 
of the moths,// An envious phosphorescense in their 
wings. [...] Imagine their deep hunger, deep as the dark/ 
For the blood-heat that would ruddle or reclaim./ The 
glass mouth sucks blood-heat from my forefinger./ The 
old god dribbles, in return, his words.» {Collected 
Poems, s. 77)
47 Rilke, Sämtliche Werke, Bd. 1, s. 275f. I Agneta 
Sandbergs intervju nämner Eva Ström Malte Laurids 
Brigge som en källa till påverkan. {Röster i Radio TV, 
1982, h. 18, Lästidningen 4, s. 64)
48 Ström (1982b), s. 87.
49 Nietzsche, Friedrich, Werke. Kritische Gesamtaus
gabe hrsg.v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 
VI: 1 (Berlin 1968), fjärde boken av Also sprach Zarat
hustra, s. 327: »Aber er -  m u s s t e  sterben: er sah 
mit Augen, welche A l l e s  sahn, -  er sah des Men
schen Tiefen und Gründe, alle seine verhehlte Schmach 
und Hässlichkeit.[...]Der Gott, der Alles sah, a u c h  d 
e n  M e n s c h e n :  dieser Gott musste sterben!» 
Vidare s. 296ff. och 403 f. om nödropet och medlidan
det som den sista frestelsen. Ytterst är det medlidandet 
med den »högre människan»: »Mein Leid und mein 
Mitleiden -  was liegt daran! Trachte ich denn nach G 1 
ü c k e? Ich trachte nach meinem W e r k e!» (ibidem 
s. 404).
50 Det mörka alfabetet, s. 28. Det är inte helt osanno
likt, att uppslaget kommer från Sylvia Plaths novell 
»Johnny Panic and the Bible of Dreams», där en läkar- 
sekreterare på en psykiatrisk klinik »samlar» på dröm
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mar som finns bl.a. i sjukhusarkivets journaler. Hon 
omhändertas slutligen för elchockbehandling, något 
som skildras som ett slags offerritual med kristna 
förtecken, utförd av falska präster. Plaths noveller kom 
i svensk översättning 1978.
51 Det mörka alfabetet, s. 28.
52 Ibidem s. 28f.
53 Ibidem s. 29.
54 Ekelöf, Gunnar, Diwan över Fursten av Emgiön 
(1965), cit. efter Skrifter 3, red. Reidar Ekner (1991), s. 
17f.
55 Det mörka alfabetet, s. 94f.
56 Ibidem s. 43.
57 Ibidem s. 54f.
58 Nietzsche, Werke, Bd. VI: 1, s. 5f. Zarathustra be
skriver sig även som full av mogna vindruvor (»Von 
der grossen Sehnsucht», s. 275) eller honung (»Das 
Honig-Opfer», s. 292); »Meine ungeduldige Liebe 
fliesst iiber in Strömen», heter det i »Das Kind mit dem 
Spiegel», s. 102, för att bara ta några exempel.
59 Ibidem s. 275. I Dionysos-dithyramben »Von der 
Armut des Reichsten» framstår den rike som den i 
grunden fattigaste av alla, eftersom ingen älskar och 
skänker något åt den alltför överströmmande, av rike
dom uppfyllde -  ingen fuktig vind, ingen kärlekens 
dagg. I denna torka, detta regnlösa land är rikedomen 
en plåga och fattigdomen en nåd att stilla bedja om!
60 Det mörka alfabetet, s. 132.
61 Ibidem s. 133.
62 Ibidem s. 117.
63 Hölderlin, StA 2, s. 163.
64 Ibidem s. 322 , fragmentet »Aber die Sprache».
65 I 1981 års bibelöversättning: »Och ordet blev 
människa och bodde bland oss» {Joh. 1:14).
66 Hölderlin, StA 2, s. 171.
67 Hölderlin, StA 2, s. 167f.
68 Rilke, Sämtliche Werke , Bd. 1, s. 685.
69 Ström (1982b), s. 86.
70 ÅLM (1980), nr 6, s. 372.
71 Eva Ström talar i en intervju som Lars Häggström 
gjorde för ST 22.3 1990 (»Romantiken är det kaotiska 
inom människan») om en reaktion efter svärmodems 
sjukdom och död, vilken aktualiserade faderns tidiga 
bortgång.
72 Kärleken till matematiken (1989), s. 7.
73 Själens dunkla natt (orig. Libro de la noche oscura, 
övers. Gudrun Schulz), Glumslöv 1978 s. 102. Johan
nes av Korset kommer att beröras ytterligare i min 
analys av ,4&ra-diktema. Själens dunkla natt och 
»avskapelsen» i Simone Weils mening finner stöd bl.a. 
i en diskussion i BLM (1985), nr. 4, »Estetiska änglar 
och fromma socialister», där Eva Ström ger en rad 
intressanta synpunkter på det religiösa språket i modem 
svensk lyrik.
74 Kärleken till matematiken, s. 58.
75 Eva Ström har varit s.k. referent vid översättningen 
av Hesekiel; Sv. Bibelkommissionens sekreterare 
Christer Åsberg har härvidlag informerat mig om arbe
tet.
76 ST 223 1990 (Lars Häggström).
77 Mats Ulfson, s. 55. Eva Ström har denna reproduk
tion i sitt eget vardagrsum. Se Gunilla Boethius intervju

i LäsFemina januari 1992 (»Eva Ström: Jag hade en idé 
att skriva om lyckan!», s. 150-53, foto s. 151).
78 Mats Ulfson, s. 56f.




