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Om språkuppfattningen i Tomas 
Tranströmers Östersjöar
Av TORSTEN RÖNNERSTRAND

Tomas Tranströmers Östersjöar (1974) består 
av en lång svit dikter med ett antal återkom
mande motiv, som vävts samman med varand
ra till en helhet. Ett av de viktigaste av dessa är 
diskussionen om språket.1 Det framgår av en 
TV-intervju från 1980, där Tranströmer förkla
rar att verket handlar om begreppet »gräns» i 
olika bemärkelser, däribland gränsen mellan 
»tystnaden och det som kan artikuleras».

Nyckelordet i den här långa dikten är ordet eller 
begreppet »gräns». Det är gränsen mellan nuet och 
det förflutna, mellan öst och väst, och det är gränsen 
mellan levande och döda, gränsen mellan tystnaden 
och det som kan artikuleras.2

Att Tranströmer skriver om förhållandet 
mellan tystnaden och det som kan artikuleras är 
inte något helt nytt. Som jag visat i två tidigare 
essäer är motsatsförhållandet mellan tystnad 
och språk ett ständigt återkommande motiv i 
hans författarskap.3

I Östersjöar är det emellertid inte själva mot
satsförhållandet som accentueras. Det som här 
står i centrum för intresset är i stället gränsen 
mellan tystnaden och det som kan artikuleras. 
Ett exempel på det får vi, då det i II:a delen 
talas om »gränser som öppnas». Detta syftar 
säkert på den strävan att säga det osägbara -  
dvs. att öppna »gränsen mellan tystnaden och 
det som kan artikuleras» -  som är ett av diktens 
återkommande motiv.

Gräns-motivet blir i diktens fortsättning 
sammanflätat med två andra motiv, som tidiga
re inte kunnat urskiljas i hans författarskap.

Det ena är den känsla av afasi -  manifesterad 
i stumhet eller felsägningar -  som drabbar oss, 
när vi försöker säga det osägbara, dvs. när vi 
försöker öppna gränsen mellan tystnaden och 
det som kan artikuleras. Som jag senare skall 
visa i en analys av det V:e avsnittet i Östersjöar 
tycks Tranströmer emellertid mena att denna 
känsla kan övervinnas, därför att det trots allt

finns ett sätt att utsäga det osägbara -  nämligen 
genom musiken och de musikaliska kvaliteter 
språket erbjuder.

Det andra av de två motiv som flätats sam
man med »gränsen mellan tystnaden och det 
som kan artikuleras» är en tanke som Tranströ
mer ofta formulerat i intervjuer, nämligen att 
varje språkhandling inbegriper ett slags över
sättning. Sannolikt tänker han sig att all pro
duktion av språkliga yttranden i någon mening 
kan ses som en översättning från en inre, men
tal representation, medan tolkning kan ses som 
översättning i motsatt riktning. Detta motiv 
framträder tydligast i svitens V:e del, där ordet 
»oöversättliga» används om de obeskrivliga 
sanningar/maneter som lyfts upp ur tystna- 
den/vattnet och formuleras till ord/död gelé, 
dvs. passerar »gränsen mellan tystnaden och 
det som kan artikuleras».

»Samtal på felstavad engelska» (I) -  
Om den inledande presentationen 
av språkproblematiken i Östersjöar
Språkproblematiken i Östersjöar presenteras re
dan då diktjaget i svitens första del försöker 
rekonstruera sin morfars liv som lots i Stock
holms skärgård. När Tranströmer beskriver 
morfaderns möte med främmande länders sjö
folk, är det problematiska i kommunikationen 
tydligt markerat.4

Samtal på felstavad engelska, samförstånd och miss
förstånd men mycket 
lite av medveten lögn.

Hur mycket lärde de känna varann?

Denna beskrivning av ett försök till språklig 
kommunikation kan skenbart synas trivial, 
men i själva verket för den rätt in i en proble
matik som är av central betydelse i Tranströ-
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mers poesi. Mycket talar för att han här velat 
introducera tre motiv som tas upp i verkets 
fortsättning, nämligen »gränsen mellan tystna
den och det som kan artikuleras», afasi-motivet 
och tanken att varje språkhandling förutsätter 
ett slags översättning.

Att skildringen av morfaderns försök till 
kommunikation över språkgränserna förknip
pas med »gränsen mellan tystnaden och det 
som kan artikuleras» antyds av att hans »samtal 
på felstavad engelska» beskrivs med orden 
»samförstånd och missförstånd». Exakt samma 
ord -  låt vara i omvänd ordning -  återkommer 
nämligen i en strof i verkets II:a del, som ut
tryckligen handlar om både gränser som öppnas 
och om kommunikation. Därmed antyds att 
morfaderns »samtal på felstavad engelska» ska 
ses som ett försök att öppna just gränsen mellan 
»tystnaden och det som kan artikuleras».

Afasi-motivet slås an för första gången, när 
Tranströmer beskriver morfaderns engelska 
som »felstavad». Detta kan uppenbarligen tol
kas som ett förebud till den passage i V:e avdel
ning av Östersjöar där »felsägningar» uppfattas 
som en av afasins framträdelseformer. Här po
ängteras flera gånger att afasin inte bara uppträ
der som stumhet utan också som »felsägning
ar».

Men passagen om morfaderns samtal på fel
stavad engelska ska nog inte endast introducera 
afasi-motivet och diskussionen om »gränsen 
mellan tystnaden och det som kan artikuleras». 
Sannolikt kan vi här också urskilja en symbo
lisk framställning av tanken att alla språkhand
lingar inbegriper ett slags översättning. Att 
morfadern försöker uttrycka sina tankar på 
»engelska» skulle sålunda kunna ses som ett 
förebud till den passage i V:e avsnittet där 
Tranströmer beskriver maneterna och de out
sägliga sanningarna som »oöversättliga», en be
skrivning som blir naturlig om man anser att 
språkanvändning implicerar översättning.

»Där gränserna öppnas» (II) -  Om 
gränsen mellan tystnaden och det 
som kan artikuleras
Den diskussion om språket som i den första 
delen inleds med passagen om morfaderns 
»samtal på felstavad engelska» förs vidare i

andra delen.5 Ett indicium på det är formule
ringen »gränserna öppnas», som för tankarna 
till den förut citerade intervju där Tranströmer 
hävdar att »gräns» är ett nyckelord i Östersjöar.

Den gräns det talas om i Östersjöar är visserli
gen inte bara »gränsen mellan tystnaden och det 
som kan artikuleras» utan också den mellan 
»nuet och det förflutna», »mellan öst och väst» 
och mellan »levande och döda». Likväl är det 
tydligt att den språkfilosofiska aspekten av be
greppet är speciellt betydelsefull. Det framgår 
av en rad passager, där Tranströmer -  direkt 
eller indirekt -  har relaterat gränsmotivet till 
den kommunikativa problematiken på ett sätt 
som visar att dessa båda motiv hänger samman 
med varandra.6

Ett sådant samband finner vi redan i den nyss 
citerade passagen ur II:a delen av Östersjöar.1 
Det framgår av den sammankoppling -  via lyss
nandet till vindens sus -  som görs mellan att 
befinna sig vid en gräns som plötsligt öppnar sig 
och att uppleva hur missförstånd kan avlösas av 
samförstånd.

Det susar ja och nej, missförstånd och samförstånd.
I—I
Man går länge och lyssnar och når då en punkt där 

gränserna öppnas 
eller snarare

där allting blir gräns. En öppen plats försänkt i
mörker. Människorna strömmar ut från de svagt 
upplysta byggnaderna runt om. Det sorlar.

Genom den indirekta sammankopplingen av 
ordet »gräns» med de ur språkfilosofisk syn
punkt centrala begreppen »missförstånd och 
samförstånd» pekar Tranströmer på sambandet 
mellan gräns-motivet och den kommunikativa 
problematiken. Dessutom utgör ju orden »miss
förstånd och samförstånd» -  som redan nämnts 
-  en tydlig hänvisning till den passage i första 
delen där språkproblematiken för första gången 
presenteras, nämligen skildringen av morfa
derns försök att kommunicera med främmande 
länders sjöfolk. Där talades det ju om »samtal 
på felstavad engelska, samförstånd och missför
stånd».

Om begreppet »gräns» här syftar på »gränsen 
mellan tystnaden och det som kan artikuleras», 
innebär detta att det finns ett inslag av paradox 
i Tranströmers behandling av språkmotivet i 
Östersjöar. I den nyss citerade passagen och 
flera andra antyds nämligen att »gränsen» både 
kan stänga inne och förena. För en sådan tolk-
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ning talar uttrycket »en punkt där gränserna 
öppnas/ eller snarare/ där allting blir gräns», 
som tycks innebära att gränsöverskridandet är 
både möjligt och omöjligt.8

Denna mångtydighet anar vi också i flera av 
de senare passager där begreppet »gräns» står i 
centrum för Tranströmers reflexioner om språ
kets möjligheter. Ibland tycks han ha velat 
framställa språket som så ofullkomligt att inget 
överskridande av »gränsen» är möjligt. På and
ra ställen framställs detta till synes paradoxala 
gränsöverskridande emellertid som fullt ge
nomförbart.9

Ett exempel på det förstnämnda finner vi 
nog, då sammankopplingen av gräns-motivet 
och språkproblematiken återkommer i diktens 
III:e del. Därom vittnar den passage, som hand
lar om språkets ofullkomlighet och inleds med 
orden: »Vågorna kommer in från no man’s wa
ter». Som Espmark antyder i Resans formler10 
kan »no man’s water» här identifieras med be
greppet »gräns», låt vara att han inte tänker på 
just »gränsen mellan tystnaden och det som kan 
artikuleras» utan mellan nuet och det förflut
na.11

Nu, hundra år senare. Vågorna kommer in från no 
man’s water 

och slår mot stenarna.
Jag går längs stranden. Det är inte som det var att gå 

längs stranden.
Man måste gapa över för mycket, föra många samtal 

på en gång, man har tunna väggar.
i- i
Sammanfattningen kan inte göras, sammanfattningen 

är omöjlig.

Om begreppet »no man’s water» här kan 
identifieras med »gränsen», anar vi vad Tran- 
strömer vill uttrycka, då han låter en anspelning 
på detta begrepp leda över i en passage om den 
språkliga kommunikationens vansklighet. San
nolikt vill han antyda, att överskridandet av 
»gränsen mellan tystnaden och det som kan 
artikuleras» omöjliggörs av språkets inneboen
de begränsningar.

Att gränsmotivet är förknippat med språk
problematiken ser vi också i en passage i IV: e 
delen. Efter att ha talat om »den tid som behövs 
för att glömma alla språk» skriver Tranströmer: 
»Och nu: vattenvidden, utan dörrar, den öppna 
gränsen/ som växer sig allt bredare/ ju längre 
man sträcker sig ut.»

Här identifieras »den öppna gränsen» med 
vattenytan. Denna identifikation bör vi hålla i

minnet då vi kommer till det närmast följande 
avsnittet, dvs. den V:e avdelningen av Öster
sjöar. Fast ordet »gräns» inte uttryckligen 
nämns, är det troligt att »gränsen mellan tystna
den och det som kan artikuleras» också här 
identifieras med vattenytan. Det framgår av att 
Tranströmer liknar maneter som tas upp ur 
vattnet -  dvs. passerar »gränsen» -  vid »en 
obeskrivlig sanning» som lyfts upp ur tystnaden 
och formuleras.

Men vattenytan är här inte den enda företeel
sen som kan identifieras med »gränsen mellan 
tystnaden och det som kan artikuleras». Samma 
funktion tycks det med gräns besläktade be
greppet horisont ha. Att också horisonten för
knippas med den kommunikativa problemati
ken framgår nämligen av den V:e avdelningens 
7:e strof.

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 horisontstrimma
så orden bultar förgäves och ingenting fastnar.

Om ordet »horisontstrimma» här är be
greppsligt besläktat med ordet »gräns», förstår 
vi vad Tranströmer vill säga, när han förklarar 
att han skriver »på en maskin som inte har 
färgband utan en horisontstrimma». Sannolikt 
vill han uttrycka att hans egen poesi är skriven 
på »gränsen mellan tystnaden och det som kan 
artikuleras». Dessutom vill han förmodligen 
också säga att denna belägenhet inger honom en 
känsla av språklöshet. För det talar den passage 
där han förklarar att »orden bultar förgäves och 
ingenting fastnar». I samma riktning pekar ock
så det faktum att denna passage föregås av sex 
strofer, som alla kretsar kring afasi-motivet.

Därmed har Tranströmer knutit samman 
gränsmotivet med afasi-motivet som här intro
duceras med orden: »Det finns inga ord men 
kanske en stil.» När det här talas om olika sätt 
att övervinna afasin, är detta således detsamma 
som att öppna »gränsen», nämligen den 
»gräns» som går mellan tystnaden och det som 
kan artikuleras.

En sammankoppling av språkproblematiken 
med begreppet »gräns» och dess konkreta mani
festationer kan vi nog också ana i diktens VI:e 
och sista del. När Tranströmer här samman
fattar sin mormors livsväg med orden »Bort ur 
inringningen!» syftar detta nog inte endast på 
det överskridande av kronologiska, politiska

5-899086 Samlaren
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och sociala gränser som Kjell Espmark i Resans 
formler12 tolkat in i uttrycket. Sannolikt syftar 
det också på överskridandet av »gränsen mellan 
tystnaden och det som kan artikulers».

Östersjöar skulle i så fall mynna ut i tron på 
att det trots allt finns en möjlighet att överskri
da denna »gräns». Kanske är det också på detta 
som Tranströmer syftar, då han i den långa 
diktens sista strof tänker sig lavarna på skär
gårdshusens tegelpannor som »skrivtecken på 
ett okänt språk». Detta skulle kunna vara en 
symbol för ett språk, som lyckats forcera »grän
sen mellan tystnaden och det som kan artikule
ras».

Att det finns sätt att överskrida denna gräns 
understryks nog också av det resonemang om 
afasi-motivet som i den V:e delen vävs samman 
med gräns-motivet. Här tycks Tranströmer 
nämligen ha velat säga att det trots allt finns ett 
sätt att övervinna den afasi, som drabbar oss, 
när vi försöker säga det osägbara, dvs. när vi 
försöker överskrida »gränsen mellan tystnaden 
och det som kan artikuleras».

»Det finns inga ord men kanske en 
stil» (V) -  Om känslan av afasi och 
dess övervinnande
I det förut citerade inledningsavsnittet av Öster
sjöar framstod den språkliga kommunikationen 
som problematisk men inte omöjlig. Visserligen 
förs samtalen på »felstavad engelska» som i- 
bland leder till missförstånd, men det finns 
»mycket lite av medveten lögn».13

Betydligt mer problematisk ter sig kommuni
kationen i det V:e avsnittet. Orsaken till detta 
är att det inte längre gäller banala vardagssam- 
tal, utan den paradoxala uppgiften att ge ord åt 
»en obeskrivlig sanning», dvs. att överskrida 
vad Tranströmer i den ovan citerade intervjun 
kallade »gränsen mellan tystnaden och det som 
kan artikuleras». Här räcker det uppenbarligen 
inte att bara undvika »medveten lögn».

30 juli. 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 havsbegravning, tar 
man upp dem ur vattnet försvinner all form 
hos dem, som när en obeskrivlig sanning

lyfts upp ur tystnaden och formuleras till 
död gelé, ja de är oöversättliga, de måste 
stanna i sitt element.

Denna skildring av ett försök att säga det 
osägbara tar sin utgångspunkt i bildledet i en 
liknelse, där maneter, som deformeras då de tas 
upp ur vattnet, liknas vid sanningar, som för
vanskas, då de lyfts upp ur tystnaden och for
muleras i ord. Genom denna metafor vill 
Tranströmer inte endast säga något om mane
ter. Vad som framför allt intresserar honom är 
det som beskrivs i liknelsens bildled -  de obe
skrivliga sanningarnas förvandling, då de for
muleras till ord.14

I denna passage ser vi hur Tranströmer väver 
samman sin diskussion av språkets ofullkomlig
het med en ovanligt raffinerad gestaltning av 
föreställningen om världen som ett språk och 
språket som en del av världen. Här skapas en 
dubbelprojektion mellan å ena sidan maneter i 
och ovanför vattnet och å andra sidan obeskriv
liga sanningar och den förvanskade form de 
uppträder i, då de kläds i ord. Denna dubbel
projektion åstadkommes genom att jämförelsen 
mellan maneter och sanningar/ord går i båda 
riktningarna. Först liknas de deformerade ma
neterna vid sanningar som förvanskas genom 
att kläs i ord: »som när en obeskrivlig sanning 
lyfts ur tystnaden och formuleras». Därpå lik
nas i sin tur de i ord formulerade sanningarna 
vid deformerade maneter: »till död gelé». Där
efter blir maneterna återigen till språkliga ut
tryck, då det konstateras att de är »oöversättli
ga». Till sist är vi åter tillbaka hos maneterna, 
när det konstateras att »de måste stanna kvar i 
sitt element», dvs. vattnet.15

Den paradoxala strävan att säga det osägbara 
-  att överskrida gränsen mellan tystnaden och 
det som kan artikuleras -  som skildras i liknel
sens bildled framställs till en början som frukt
lös. Försöken leder till en känsla av afasi, dvs. 
ett tillstånd där sökandet efter de rätta orden 
bara leder till stumhet eller felsägningar.

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 händer att man vaknar om natten 
och kastar ner några ord snabbt 
på närmaste papper, på kanten av en tidning 
(orden strålar av mening!)



Om språkuppfattningen i Tranströmers Östersjöar 67

men på morgonen: samma ord säger ingenting längre, 
klotter, felsägningar.

Eller fragment av den stora nattliga stilen som drog 
förbi?

Oförmågan att finna de rätta orden beskrivs 
alltså här som afasi. Genom detta ordval har 
språkproblematiken i Östersjöar ställts på sin 
spets. Den medicinska terminologin ger proble
met en patologisk dimension.

Likväl är det klart att termen afasi här fortfa
rande har en överförd, närmast metaforisk in
nebörd. Vad det gäller är inte afasi i bokstavlig 
mening, utan en känsla av språklöshet som or
sakats av försöket att säga något som egentligen 
inte låter sig sägas.

I den följande strofen återfår ordet afasi 
emellertid sin egentliga, medicinska betydelse, 
men utan att därför helt förlora sin nyvunna 
metaforiska innebörd. Här berättas om en kom
positör, som efter en hjärnblödning drabbas av 
en afasi, som yttrar sig i att han bara kan upp
fatta korta fraser och i att han säger fel ord. 
Samtidigt har afasibegreppet kvar tillräckligt 
mycket av den metaforiska innebörd det för
värvade i föregående versgrupp för att den afa- 
tiske kompositören ska kunna ses som en sym
bol för den diktare som förgäves försöker säga 
det osägbara.

Musiken kommer till en människa, han är tonsättare, 
spelas, gör karriär, blir chef för konservatoriet. 

Konjunkturen vänder, han fördöms av 
myndigheterna.

Som huvudåklagare sätter man upp hans elev K***. 
Han hotas, degraderas, förpassas.
Efter några år minskar onåden, han återupprättas.
Då kommer hjärnblödningen: högersidig förlamning 

med afasi, kan bara uppfatta korta fraser, säger 
fel ord.;

Kan alltså inte nås av upphöjelse eller fördömanden. 
Men musiken finns kvar, han komponerar 
fortfarande i sin egen stil,
han blir en medicinsk sensation den tid han har kvar 
att leva.

Han skrev musik till texter han inte längre förstod -  
på samma sätt
uttrycker vi något med våra liv 
i den nynnande kören av felsägningar.

Den känsla av afasi som här skildras åter
kommer flera gånger i Tranströmers senare för
fattarskap, t. ex. i dikter som »Galleriet» i San
ningsbarriären (1979) och »Carrillon» i Det vil
da torget (1983).

Att afasimotivet så ofta återkommer hos 
Tranströmer har säkert flera skäl. Ett av incita

menten tycks ha varit hans verksamhet som 
psykolog. Mycket tyder nämligen på att afasi- 
problematiken bl. a. aktualiserats av de afatiska 
eller språklösa människor han mött i sin egen
skap av yrkespsykolog. Det ser vi i den långa 
dikten »Galleriet», som skildrar ett antal auten
tiska fall han träffat på i sin praktik. I denna 
katalog över mänskligt lidande spelar den pato
logiska språklösheten en framträdande roll.16

Hon som en gång flydde från Karelen 
hon som kunde skratta ... 
nu visar hon sig
men stum, förstenad, en staty från Sumer.

[•••]
En lång ljus korridor som luktar karbol.
Rullstolen. Tonårsflickan 
som lär sig tala efter bilkraschen.

Men det är nog inte endast den språklöshet 
Tranströmer iakttagit hos andra som är orsaken 
till hans intresse för afasin som motiv. Tydligt 
är att han också velat ge uttryck för en språklös- 
hetsproblematik som han själv upplevt. Det 
finns nämligen flera passager hos Tranströmer, 
där han låter ana att känslan av språklöshet är 
hans egen, och att den är ett resultat av hans 
reaktioner inför politisk terror eller inför de 
krav som diktarrollen ställer.

Att politisk terror kan leda till en känsla av 
att språket är otillräckligt är en tanke, som 
Tranströmer uttrycker i »Carillon» i Det vilda 
torget. När han här lever sig in i den flandriske 
1400-talskungen Maximilians reaktioner inför 
sin tids terror, skriver han:

Jag är Maximilian. Året är 1488. Jag hålls inspärrad
här i Brugge.

därför att mina fiender är rådvilla -  
de är onda idealister och vad de gjort på fasornas bak

gård kan jag inte beskriva, kan inte förvandla blod
till bläck.

Samma koppling mellan politisk terror och 
stumhet eller språklöshet kan skönjas också i 
Östersjöar. Här antyds ju att den sovjetiske 
kompositörens afasi föregåtts av politiska för
följelser från myndigheterna.

När Tranströmer ser den politiska terrorn 
som språklöshetens orsak, rör han vid ett tema, 
som spelat en central roll under efterkrigstiden. 
Under denna period har en lång rad diktare och 
tänkare förklarat att en känsla av språklöshet är 
något naturligt då språket korrumperas av den 
politiska våldsmakten eller då de fasor som
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mänskligheten utsätts för är av en sådan art att 
språket inte längre förmår skildra dem.17

Det tycks emellertid finnas ytterligare ett skäl 
till den känsla av språklöshet som Tranströmer 
ger uttryck för i Östersjöar. När han här tar upp 
detta motiv, är det nog också ett uttryck för den 
känsla av egen otillräcklighet som det poetiska 
uppdraget ingivit honom. I en lång rad uttalan
den i intervjuer och enkäter avslöjar Tranströ
mer att arbetet med orden har ingivit honom en 
känsla av improduktivitet och tilltagande 
möda.18

***

Att en diktare skildrar sig själv som stum eller 
afatisk är naturligtvis inte något unikt. Stumhe
ten eller oförmåga att hitta de rätta orden är ett 
ytterst vanligt motiv i litteraturen. I äldre tiders 
litteratur tycks emellertid detta motiv i allmän
het ha en något annorlunda innebörd än hos 
Tranströmer. Här ligger stumhetens orsak inte i 
språkets ofullkomlighet utan i det sinnestill
stånd som diktjaget beskriver.

Så är det t.ex. hos Sapfo, som i en känd dikt 
säger: »möter jag din blick en sekund/ går rös
ten genast förlorad, tungan vägrar lyda».19 Det
samma gäller om Racines Fedra (t. ex. i I: 3). 
Med ord som erinrar om Sapfos beskriver dra
mats hjältinna sin reaktion då hon såg Hippoly- 
tos för första gången: »Mes yeux ne voyaient 
plus, je ne pouvais parler.»20

Den tranströmerska varianten av stumhets- 
motivet -  dvs. att stumheten bottnar i en oför
måga att finna ord för vad man vill uttrycka -  
tycks i äldre tider ha varit ovanlig. Till detta 
finns nog flera skäl. Ett av dem kan vara att 
diktarna ända fram till början av 1800-talet inte 
riktigt var medvetna om språkets begränsning
ar. Detta kan i sin tur ha berott på att de ofta 
koncentrerade sig på just de aspekter av verklig
heten som språket faktiskt förmår beskriva.21

Under 1800-talet blir det emellertid allt van
ligare att litterär stumhet har sin orsak i en 
insikt om språkets inneboende begränsningar. 
Detta hänger förmodligen samman med att 
man nu allt oftare söker ge uttryck för sådant 
som inte tidigare gestaltats i litteraturen.

Det är denna variant av stumhetsmotivet, 
som vi vanligen finner i den romantiska littera
turen, t. ex. hos Hölderlin, som tar upp motivet 
i dikter som »Hälfte des Lebens» eller »Wie am 
Feierstag».22

Hos romantikerna får stumhets-motivet ofta 
en utformning, som starkt erinrar om Öster
sjöar. Liksom hos Tranströmer blir det ett sym
boliskt uttryck för känslan av att inte ha ett 
språk som svarar mot de upplevelser man 
önskar ge uttryck för. Inte sällan blir detta mo
tiv också en bild för diktarens känsla av van
makt inför diktarrollens krav och inför poesins 
paradoxala uppgift att säga det osägbara,23 nå
got som vi känner igen från Tranströmer.

Denna symboliska innebörd blir ännu mer 
framträdande i och med det genombrott för 
stumhetsmotivet som kommer under perioden 
mellan 1870-talets början och sekelskiftet. 
Genombrottet tycks i hög grad ha berott på att 
diktarnas förtroende för det egna mediet radi
kalt rubbas.

Under äldre tider -  från den västerländska 
litteraturens begynnelse fram till Rimbaud och 
Mallarmé -  hade de flesta diktare ännu ett 
starkt förtroende för språket, baserat på överty
gelsen att det fanns en perfekt korrespondens 
mellan språket och världen. Detta förtroende 
upphör emellertid efter Goethe och Victor 
Hugo, som är de sista författare av betydelse 
som uppfattar språket som ett fullgott redskap 
för vad de vill säga. Från och med nu börjar en 
ny epok i litteraturens historia -  av vissa kallad 
»modernismen» och av andra »postmodernis
men» -  som kännetecknas av den av afasin 
symboliserade känslan av att inte ha ett språk 
som kan uttrycka vad man vill säga. Känslan av 
språklöshet blir ett ofta återkommande motiv i 
litteraturen. I stigande utsträckning ägnar man 
sig -  liksom Tranströmer i Östersjöar -  åt att 
visa att det finns mänskliga erfarenheter som 
språket och konsten inte kan återge.24

Detta är bakgrunden till afasimotivet hos 
Mallarmé, som var besatt av tanken på den 
egna poesins omöjlighet.25 Förmodligen kan vi 
urskilja samma tanke bakom den skräck för det 
tomma arket som ofta talar ur hans dikter, t. ex. 
i de rader ur »Brise marine» som lyder: «O nuit! 
ni la clarté déserte de ma lampe/ sur le vide 
papier que la blancheur défend.»26

Ett annat exempel är Hofmannsthals Ein 
Brief (1902), ett fingerat brev från Lord Chan- 
dos till Francis Bacon. Chandos har -  i likhet 
med Tranströmer27 -  upplevt hela tillvaron som 
ett chiffer. Men liksom diktjaget i Östersjöar 
finner han plötsligt att orden inte längre lyder 
honom, en upplevelse som liksom hos Tranströ-
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mer -  se t. ex. »Upprätt» i Mörkerseende -  är 
förenad med en ovilja mot retoriken.28

Men vi finner stumhetsmotivet också hos 
Strindberg. I Tjänstekvinnans son I heter det 
sålunda om författarens alter ego, den unge Jo
han: »det låg i detta något av afasi, oförmåga 
eller ovilja att tala .. .»29 Senare skulle motivet 
dyka upp i Ett drömspel, t. ex. i de samtal som 
förs mellan Officeren och Magistern i Fagervik 
och mellan Diktaren och Dottern i Fingalsgrot- 
tan eller i slutscenen. I den sistnämnda heter 
det t. ex.: »Jag gick som en dövstum inför mig 
själv .. .»30

Under 1900-talets fortsättning skulle denna 
upptagenhet av uttryckssvårigheten växa till 
mani. Afasiproblematiken -  och uppvisandet 
av den i språket och konsten -  blir en essentiell 
del av den avantgardistiska litteraturen, såväl i 
den klassiska modernismen som i postmoder
nismen.31 Sålunda använder man sig ideligen 
av språket och konsten för att visa att det finns 
sådant som språket och konsten inte kan fram
ställa.32 Exempel på detta hittar vi hos en lång 
rad av 1900-talets ledande modernister, t. ex. 
Valéry, Joyce, Eliot, Celan, Artaud eller Bec
kett.33

Hos Valéry formuleras denna tanke mycket 
klart. Han menar att den moderna litteraturen 
grundar sig på -  och gör en poäng av -  det 
faktum att orden sviker oss. Den moderna poe
sin drivs nämligen -  påstår han -  av en törst 
orsakad av det som kommer till uttryck just 
genom omöjligheten att uttrycka vad man vill 
säga.34

Än mer framträdande är stumhetsmotivet 
hos T S Eliot, en diktare som ju tillhör Tran
strömers husgudar.35 Vi möter det redan i »The 
Love Song of J R Prufrock» (1917), där diktens 
titelfigur säger: »Nej, så menade jag inte alls, 
/.../ Omöjligt att få fram just vad jag vill.»36 
Senare skulle Eliot ta upp motivet i »Geron- 
tion» (»får inte fram en stavelse») och i Four 
Quartets, ett verk som Tranströmer enligt Esp- 
marks Resans formler117 »haft till dagligt bröd 
under några veckor». I en av dem, »East Co- 
ker», heter det:

Trying to learn to use words, and every attempt 
Is a wholly new start, and a different kind of failure 
Because one has only learnt to get the better of words 
For the things one no longer has to say, or the way in

which
One is no longer disposed to say it. And so each

venture

Is a new beginning, a raid on the inarticulate 
With shabby equipment always deteriorating38

En annan av afasimotivet mest kända företrä
dare är Paul Celan. Hos honom kommer det 
också till uttryck i dikternas språkliga utform
ning -  i en formens elliptiska knapphet och en 
stackatoartad diktion på gränsen till afasi.39

Men den som mest ihärdigt skildrat upplevel
sen av språkets otillräcklighet är förmodligen 
Beckett.40 Särskilt tydligt framträder detta i ro
maner som Murphy, Watt, och L ’innommable 
(The Unnameable). De handlar alla om kon
frontationen mellan talandets nödvändighet 
och dess omöjlighet. I centrum av dem alla står 
en berättare vars tvång att tala hela tiden spelas 
ut mot de villkor som gör meningsfullt talande 
omöjligt. Sålunda uttrycker en av dessa afatiska 
berättare »the madness of having to speak and 
not being able to».41

Denna afasiproblematik -  och uppvisandet 
av den i språkets konkreta manifestationer -  
skulle också bli ett centralt motiv i den debatt 
om postmodernismen som tagit fart under de 
senaste decennierna. Sålunda menar en av rö
relsens profeter -  Jean-François Lyotard -  att 
det är just detta som är det essentiellt postmo
dernistiska hos föregivet postmodernistiska 
tänkare och diktare som Nietzsche och Joyce.42

Denna stumhetens tradition har också en rad 
företrädare i den svenskspråkiga modernismen. 
Det hör bl. a. Sjöberg, Björling, Vennberg, Lin
degren, Thoursie, Ahlin eller Lars Gustafsson.43

En av de mest vältaliga företrädarna för den
na tradition är Vilhelm Ekelund. Han återkom
mer ofta - 1, ex. i Syner (1902) -  till sin oförmå
ga att med ordens hjälp ge sanna uttryck för 
upplevelsen.44

Ett annat representativt exempel är Gunnar 
Björling, som ofta ger uttryck för tanken att 
orden inte träffar rätt och att de inte kan säga 
det väsentliga.45

Hos Björling framträder denna problematik 
allra starkast på 40-talet, vilket knappast är nå
gon tillfällighet. Som Ingemar Algulin har påpe
kat i Den orfiska reträtten46 är nämligen intres
set för språkets tillkortakommanden något som 
vid just denna tid utmärkte den svenskspråkiga 
lyriken i allmänhet.47

Samma förhållande tycks för övrigt också gäl
la om decenniets prosa. För det talar i varje fall 
en representativ roman som Lars Ahlins Tåbb 
med manifestet, där bokens huvudperson skild
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ras som en människa som inte har ord för sina 
känslor. Sålunda sägs det i första kapitlet att 
han är »stum i sitt inre, ordlös».48

Även om den svenska 40-talslitteraturen in
nebar en högflod för stumhetsmotivet, finns det 
naturligtvis också hos en rad diktare från senare 
tid. Dit hör bl. a. Lars Gustafsson, Lars Norén 
och Tobias Berggren.49

Lars Gustafsson talar t. ex. Sigismund om 
»afasin, språkförgiftningen, som gör att det 
knappast längre går att tala, bara lalla i korta, 
oklara satser».50 Ännu vanligare är motivet hos 
Lars Norén. Liksom Tranströmer i femte delen 
av Östersjöar börjar han mycket ofta sina dikter 
med att konstatera att han känner sig språk
lös.51

En stark upplevelse av språklöshet finner vi 
också hos Tobias Berggren. Det framgår av en 
intervju med Agneta Plejel, där han berättar att 
denna känsla hade sin grund i en lång period av 
psykiskt lidande, som drabbade honom i 20- 
årsåldern -  en djup, psykisk kris som hängde 
samman med en traumatisk upplevelse av att 
människan talar fel språk.52

Att stumhetsmotivet spelar en så framträdan
de roll i litteraturen kan tyckas paradoxalt. En 
diktare borde ju -  kunde det tyckas -  ha större 
förtroende för språket än andra. En viktig för
klaring till känslan av stumhet ligger säkert i att 
man ställt sig inför uppgiften att säga det osäg- 
bara och misslyckats med detta.

Men ibland finns det också en annan förkla
ring. Hos åtskilliga tycks intresset för stumhets
motivet tvärt om bottna i det paradoxala hop
pet om att stumheten trots allt ska kunna över
vinnas, så att man mot alla odds ska kunna säga 
det osägbara.

På detta sätt förhåller det sig med många av 
romantikens diktare.53 Ett exempel är den Tho- 
rild vars poetiska strävan gick ut på att -  med 
Horace Engdahls ord -  »nämna det onämnba
ra».54

Ett annat välbekant exempel är Rimbauds 
ord om sin egen diktning i »Alchimie du Ver
be»: »je notais l’inexprimable».55 Liknande 
tankar skulle långt senare också spela en central 
roll hos 1900-talets postmodernister, t. ex. 
Beckett.56

Att drömmen om att säga det osägbara har 
hög aktualitet även i den nutida svenska littera
turen är tydligt. Därom vittnar bl. a. verk av

Göran Palm, Sven Delblanc eller Lars Norén.57 
Ett belysande exempel är Delblancs Grott- 
mannen (1976). Här säger berättelsens huvud
person:

Men ibland, i musiken, i en tavla, i lyriken, hos Eliot, 
Rilke, Ekelöf kunde jag möta en frände, som nästan 
lyckades med detta omöjliga, att på mänskligt språk 
ge en rapport från det avlägsna land, som jag kanske 
inte ensam besökt.58

Ännu mer framträdande är drömmen att säga 
det osägbara hos Lars Norén. Som redan 
nämnts, börjar denne ofta sin dikt med att kon
statera att han känner sig språklös. Men denna 
upptakt visar sig bara vara en förberedelse för 
nästa fas -  den fas där det osägbara skall utsä-

59gas.
Att drömmen att säga det osägbara är en bak

grund till stumhetsmotivet gäller förmodligen 
också Tranströmer. Liksom Kjell Espmark i Re
sans formler60 tror jag nämligen att Östersjöar 
mynnar ut i övertygelsen att det ibland finns en 
möjlighet att övervinna språkets motstånd och 
sin egen känsla av afasi. Liksom Norén tycks 
Tranströmer inledningsvis registrera en känsla 
av språklöshet, men med denna som bakgrund 
ger han sig i kast med den till synes omöjliga 
uppgiften att säga det osägbara. För det talar -  
tycks det mig -  den andra strofens tal om att 
»det finns inga ord men kanske en stil». Detta 
är förmodligen ett sätt att säga att det som or
den själva inte direkt kan förmedla kanske kan 
uttryckas på indirekt väg, genom stilen.

Att det osägbara inte kan uttryckas i själva 
orden men i en »stil» är en tanke som återkom
mer gång på gång i diktens fortsättning. Det är 
den som utvecklas i de två följande versgrup
perna.

I den första berättas om diktjagets egen brott
ning med språket, om hur han på natten kan 
vakna och kasta ner några ord på ett papper i 
känslan av att »orden strålar av mening». Vis
serligen finner han på morgonen att samma ord 
inte längre säger honom något, men ändå anar 
han att de var »fragment av den stora nattliga 
stilen», dvs. den stil som kanske kan uttrycka 
det osägbara som orden själva inte kan förmed
la.61

Samma tro på stilens förmåga att uttrycka det 
osägbara finner vi också i den följande vers
gruppen. Här är det den afatiske kompositören 
som i sin musik får exemplifiera möjligheten att
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med stilens hjälp uttrycka det som inte kan 
uttryckas i det vanliga språket.62

Vari består då den »stil» som förmår uttrycka 
det som inte orden ensamma kan uttrycka. Nå
got tydligt svar på den frågan ger inte dikten, 
men en ledtråd får vi förmodligen i den efterföl
jande strofens berättelse om den afatiske kom
positören, som uttrycker sig med musik, när 
orden inte längre lyder honom. Detta ska för
modligen tolkas så, att Tranströmer uppfattar 
musiken som ett sätt att uttrycka sådant som 
inte språker förmår uttrycka.

Att musikens uttryckskraft kan överträffa or
dens är inte någon ny tanke. Så menade redan 
Tranströmers läromästare Hölderlin.63 Men 
hos Tranströmer verkar det inte endast vara 
musiken i dess bokstavliga innebörd, som tän- 
kes kunna uttrycka det osägbara. Ibland tycks 
han snarare använda musiken som en metafor 
för en användning av det vanliga språket, som 
rör sig bortom det kognitiva och referentiella 
för att med hjälp av suggestion och spel med 
associationer uttrycka ting som språket egentli
gen inte förmår uttrycka.

Man kan emellertid också tänka sig att han 
menar att det är musikaliteten i språket som gör 
det omöjligt att uttrycka det osägbara.

Sannolikt är det denna tanke vi möter i Öster
sjöar, när det talas om hur vi den »den nynnan
de kören» av felsägningar uttrycker något på 
samma sätt som den afatiske kompositören ut
trycker sig med musik, när han inte hittar de 
rätta orden.

En liknande tilltro till de musikaliska kvalite
ternas förmåga att övervinna »afasin» åter
finner vi också i en intervju i Lyrikvännen 
1973:6, låt vara att det nu inte är fråga om 
symbolisk afasi utan om verklig. Här formule
rar Tranströmer i klarspråk den tanke jag velat 
återfinna i Östersjöar -  att musiken och det 
musikaliska i språket är en hjälp, då orden inte 
kan uttrycka det man vill säga:

Språkcentrum och musikcentrum sitter på olika stäl
len och det finns hjärnblödningsfall där det ena har 
suddats ut och det andra fungerar. [...] Det finns 
alltså fall där man kan hjälpa upp brister inom det ena 
området genom att stödja sig på det andra. Det finns 
afasipatienter, t. ex. som har lättare att komma i gång 
om dom får sjunga sina texter.64

Att språkets musikaliska kvaliteter kan ut
trycka något som det saknas ord för är en tanke

som Tranströmer bör ha kunnat möta på flera 
håll.

En central roll spelar den sålunda i den dada- 
istiska språkfilosofin. Därom vittnar bl. a. 
Hugo Balis bok Flykten från tiden.65

Ett annat exempel är den Lindegren som en
ligt Espmarks Resans formler66 var en av hans 
läromästare. I en ofta citerad kommentar till 
mannen utan väg heter det om bokens dikter: 
»De är musikaliska i den meningen att de i 
första hand är avsedda att vädja till känslan, 
och att de arbetar med nyanser oåtkomliga för 
det vanliga logiska språket.».67

Tanken att det är musikaliteten i språket som 
ska övervinna afasin och säga det osägbara kan 
i Östersjöar inte bara anas på det tematiska 
planet. Troligt är att Tranströmer -  liksom sin 
läromästare Hölderlin -  också i sitt eget arbete 
med språket velat utnyttja de musikaliska effek
ter som i dikten tycks kunna övervinna afasin. 
Det är välkänt att han ända sedan sin ungdom 
haft ambitionen att överföra musikens former 
till poesin. Och som Kjell Espmark påpekat är 
just Östersjöar hans mest storslagna försök att 
»skriva musik».68

»De är oöversättliga» -  Om »över
sättning» som ett element i språklig 
kommunikation
I början av första avdelningen av Östersjöar 
berättar Tranströmer om hur hans morfar för
söker samtala med främmande länders sjöfolk 
på »felstavad engelska». I denna beskrivning 
underförstås, att morfadern försöker översätta 
från sitt eget språk till det främmande språket. 
Ordet »felstavat» låter ana att hans engelska 
inte är ett oförmedlat uttryck för hans tankar 
utan en högst ofullkomlig översättning.

Skildringen av morfaderns försök att översät
ta sina tankar till ett främmande språk kan 
emellertid också ges en mer generell innebörd. 
Mycket tyder nämligen på att Tranströmer vill 
se den som ett symboliskt uttryck för den kom- 
munikativa problematiken i allmänhet. Det 
finns en rad uttalanden från den period då Ös
tersjöar tillkom, där Tranströmer i klartext ut
vecklar tanken att all språklig kommunikation 
måste inbegripa ett element av översättning. Ett 
av dem finns i radioprogrammet Babels torn, 
sänt i P1 8/10 1977, där han säger:
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Om man vill hårdra det här resonemanget riktigt 
mycket så kan man ju säga att även när man skriver 
dikter på svenska, så gör man en sorts översättningar. 
[...] Till det språk som ligger en närmast, nämligen 
svenska språket.69

I detta yttrande ser Tranströmer uppenbarli
gen produktionen av språkliga yttranden som 
ett slags översättning, rimligtvis från ett inre, 
mentalt språk.

Att samma tanke återkommer i hans poesi 
framgår av det V:e avsnittet av Östersjöar. När 
Tranströmer här anspelar på sin strävan att for
mulera outsägliga sanningar i ord, säger han om 
maneterna -  symbolen för de outsägliga san
ningarna -  att de är »oöversättliga». Det med
för att det paradoxala utsägande av det outsäg
liga som skildras i diktens fortsättning skulle 
innebära ett översättande av det oöversättlga.

Andra formuleringar visar att han också ser 
tolkningen av språkliga yttranden som en form 
av »översättning». Ett exempel finner vi i ett 
samtal med Robert Bly, tryckt i BLM  1978:4. 
Här säger Tranströmer:

Men översättning är inte bara något som görs från ett 
språk till ett annat. Om man tänker efter, så gör ju 
varje läsare sin egen översättning av varje dikt han/ 
hon läser. Varje läsare har sitt eget språk, sin egen 
miljö, sin egen fantasivärld. Varje läsare har därför 
sin egen dikt, så att säga. Texten är densamma, men 
dikterna blir olika.70

Här ser vi tydligt att det som föresvävar 
Tranströmer, då han talar om översättning i 
samband med tolkning, är något mera än blott 
och bart den avkodning av det språkliga medde
landet som beskrivs i lingvistiska modeller för 
språklig kommunikation. Med »översättning» 
förstår han här ett mera djupgående tillägnande 
av meddelandet, som sätts i relation till motta
garens hela erfarenhet och livssituation. Det in
nebär att resultatet av denna »översättning» 
kan skifta radikalt från läsare till läsare.

Att språklig kommunikation i allmänhet 
skulle inbegripa någon sorts översättning har 
under 1900-talet hört till allmängodset i 
språkvetenskapliga teorier om kommunika
tion.71 Tanken är emellertid mycket gammal 
och vi finner den i olika varianter t. ex. hos 
Aristoteles, Ockham, Locke, Hamann, romanti
kerna, Baudelaire, Sartre eller George Steiner.72

Ett inflytelserikt exempel är en av den tyska 
romantikens främste föregångare, Hamann. 
Han hävdar -  liksom Tranströmer -  att både

avsändandet och mottagandet av språkliga 
meddelanden är ett slags översättning.73

Men det är framför allt med den egentliga 
romantiken som detta synsätt slår igenom. Nu 
ses nästan alla produkter av mänsklig verksam
het som resultatet av ett slags översättning -  
inte bara vanligt språk utan också bildkonst, 
den grekiska mytologin och madonnabilder.74 
Exempel på detta synsätt ger bl. a. Schleier- 
macher. Han menade t.o. m. att man för att 
förstå sig själv måste översätta sina egna ord.75

Ett annat exempel på detta sätt att se på 
språklig kommunikation finner vi hos Baude
laire, som i en ofta citerad passage beskriver det 
poetiska språket som ett sätt att »översätta sjä
len».76

I vår tid har tanken på det vanliga språket 
som en översättning förfäktats av en språk
teoretiker och litteraturforskare som George 
Steiner.77 Denne säger t. ex.:

The model »sender to receiver» which represents any 
semiological and semantic process is ontologically 
équivalent to the model »source-language to receptor- 
language» used in the theory of translation. [...] In 
short: inside or between languages, human communi
cation equals translation.78

Hos Steiner motiveras tanken att språket in
begriper »översättning» på ett sätt, som starkt 
erinrar om Tranströmers resonemang i det för
ut citerade samtalet om översättning i BLM  
1978:4.79 Liksom Tranströmer menar han att 
språket måste innehålla ett element av översätt
ning, därför att varje människa har ett eget 
språk:

Thus, in a general sense, though not in that of Witt- 
genstein-Malcolm, there is a »private language» and 
an essential part of all natural language is private. 
This is why there will be in every complété speech-act 
a more or less prominent element of translation. All 
communication »interprets» between privacies.80

När Tranströmer i Östersjöar anknyter till 
tanken att formuleringen av sanningar till ord 
är ett slags »översättning», ansluter han sig så
lunda till en ganska vanlig föreställning. Men 
vad är det då som ska översättas? Vad är det för 
en oöversättlig sanning som översätts, då vi 
med hjälp av språkets musikaliska kvaliteter 
löser den paradoxala uppgiften att säga det 
osägbara?

Ett möjligt svar på frågan kunde vara att det -  
liksom i Camus Pesten81 -  är tystnaden själv 
som är sanningen. Visserligen talas det om att
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sanningen (maneterna) lyftes upp ur tystnaden 
(vattnet), men det behöver ju inte utesluta att 
sanningen och tystnaden är identiska eller be
släktade. För denna tolkning talar också det 
faktum att Tranströmer och en lång rad av hans 
läromästare uppfattar tystnaden själv som en 
form av språk.82 Om man uppfattar tystnaden 
som ett språk, skulle det också ligga nära till 
hands att tänka sig att detta tysta språk också 
kunde översättas till ett annat språk.

Om tystnaden är den »oöversättliga» sanning 
som ska översättas till språk, innebär detta ock
så att översättnings-motivet hänger samman 
med det som enligt Tranströmer själv är diktens 
centralmotiv, nämligen »gränsen mellan tystna
den och det som kan artikuleras». Att översätta 
den oöversättliga sanning som tystnaden utgör 
skulle då bli detsamma som att överskrida den
na gräns.

Att den språkliga kommunikationen skulle 
kunna bestå i ett översättande från tystnaden 
kan tyckas vara en egendomlig tanke. Unik är 
den emellertid inte. Därom vittnar t. ex. Jean- 
Paul Sartres recension av Camus L'Étranger. 
Här beskrivs diktandet uttryckligen som en 
översättning från tystnaden.83

Ändå är det nog inte tystnaden som diktjaget 
vill översätta i Östersjöar. Troligare är att 
Tranströmer -  liksom t. ex. Baudelaire -  tänker 
sig att det är någonting i människans själ, som 
ska översättas till språkliga yttranden. För det 
talar en rad uttalanden, där han liksom otaliga 
andra - 1, ex. Aristoteles, romantikerna, Baude
laire, Dilthey eller Karl Vennberg84 -  utvecklar 
vad man brukar kalla en expressiv språksyn, 
dvs. en språksyn som innebär att det talade eller 
skrivna språket återger en inre, själslig verklig
het. Ett exempel på det är en intervju, där 
Tranströmer apropå sitt eget skrivande säger att 
»det är någonting inom en som man kan lyfta ut 
och ge form».85 Det är ett uttryckssätt, som 
kommer mycket nära ordvalet i Ösersjöar. Som 
vi minns talar han där om hur maneterna då de 
tas upp ur vattnet förlorar all form »som när en 
obeskrivlig sanning lyfts upp /.../  och formule
ras».

Likheten mellan uttrycket »lyfta ut och ge 
form» och »lyfts upp /.../  och formuleras» talar 
sålunda för att det som i Östersjöar ska översät
tas är identiskt med det som i intervjun kallas 
för »någonting inom en», dvs. någonting i män
niskans själ.

Att något i människans själ ska översättas är 
en tanke som går att precisera. Det finns nämli
gen flera uttalanden, som visar att Tranströmer 
tänker sig att denna själ består av språk.86 Att 
tala eller skriva skulle alltså kunna bestå i att 
översätta ett inre, själsligt språk till ett yttre, 
dvs. till tal eller skrift.

Det är just på detta sätt som Tranströmer 
tänker sig saken i ett förut citerat radiosamtal 
med Monica Lauritzen från 8/10 1977.87 Här 
säger han uttryckligen att det vanliga språket är 
resultatet av en översättning från ett inre, men
talt språk:
TT: Men det finns också ett språk som finns bortom 
det språk som man dagligen talar. [...] Det är väldigt 
svårt att veta var språket slutar och upplevelsen bör
jar, åtminstone när man skriver dikt. [...] Man 
skriver på ett sorts språk som inte nödvändigtvis be
höver vara svenska och inte nödvändigtvis behöver 
vara fäst på papper. Om man vill hårdra det här 
resonemanget riktigt mycket så kan man ju säga att 
även när man skriver dikt på svenska, så gör man en 
sorts översättning.
ML: Hur menar Du?
TT: Till det språk som ligger en närmast, nämligen 
svenska språket.
ML: En översättning från ditt inre språk.
TT: Ja, just det.88

När Tranströmer tänker sig att det är ett inre, 
mentalt språk, som ska översättas till ett yttre, 
ansluter han sig till en lång tradition. Vi möter 
den förmodligen redan hos Aristoteles, som 
tycks ha menat att ordet är ett slags översätt
ning av en tanke, som i sin tur är en bild av det 
betecknade tinget. Ett medeltida exempel fin
ner vi hos Ockham, som ansåg att det yttre 
språkets arbiträra tecken var översättningar av 
inre, mentala tecken, som på ett icke-arbiträrt, 
»naturligt» sätt relaterade till sitt föremål. Se
nare finner vi liknande tankar hos Locke, som 
menade att orden var översättningar av idéer i 
medvetandet.89

Det stora genombrottet för detta sätt att se på 
språket kommer emellertid med romantiken. 
Nu blir tanken på det yttre språket som en 
översättning av ett inre, mentalt språk en cen
tral föreställning i språkfilosofin.90

Denna tradition har under efterkrigstiden 
fått förnyad aktualitet. Tanken på det talade 
eller skrivna språket som en översättning av ett 
inre, mentalt språk har nämligen blivit föremål 
för en intensiv diskussion av en lång rad diktare 
och språkteoretiker, låt vara att diskussionen 
ofta har lett till ett avvisande.
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Ett exempel på det är Wittgensteins Philoso
phische Untersuchungen. Här finns en mycket 
ingående diskussion av föreställningen om det 
talade eller skrivna språket som resultatet av en 
översättning av ett inre, mentalt språk. Slutsat
sen blir emellertid att tanken avvisas utifrån 
den behavioristiska uppfattningen att det inte 
finns några mentala processer bakom språket 
att översätta.91

Ett annat exempel på den fortgående diskus
sionen om talet och skriften som en översätt
ning av ett inre, mentalt språk är Lars Gustafs
sons »Inskription på sten», tryckt i Resan till 
Jordens medelpunkt och andra dikter (1966). 
Här föranleds diskussionen av en formulering -  
»Ich erstarre zu Stein und meine Schmerzen 
dauern an» -  i det avsnitt av Wittgensteins Phi
losophische Untersuchungen92 som utifrån ett 
behavioristiskt perspektiv ifrågasätter existen
sen av ett mentalt språk att översätta, ett fak
tum som Gustafsson själv tar upp i den kom
mentar till sina dikter som han gjort i En privat
mans dikter och Ur bild i bild.93

Liknande tankar finner vi också hos en annan 
Wittgensteinlärjunge, Jacques Derrida. Också 
han ifrågasätter utifrån wittgensteinska ut
gångspunkter att det skulle finnas något inre, 
mentalt språk att översätta.94

Det är sålunda en språkteoretisk frågeställ
ning av stor aktualitet som Tranströmer tar 
ställning till, då han anspelar på föreställningen 
om det talade eller skrivna språket som en över
sättning. Men i motsats till aktuella språkteore
tiker som Wittgenstein och Derrida håller han 
fast vid den urgamla föreställningen om ett 
inre, mentalt språk som översättes till det talade 
eller skrivna språket.

Sammanfattning
När Tranströmer i början av Östersjöar berättar 
om sin morfaders »samtal på felstavad engels
ka», förebådar han tre motiv, som återkommer 
i verkets fortsättning.

Det första är »gränsen mellan tystnaden och 
det som kan artikuleras».

Det andra är tanken att all språkanvändning 
innefattar element av översättning. Det finns 
sålunda en analogi mellan morfaderns översätt
ning från svenska till »felstavad engelska» och 
aspekter av den språkliga kommunikationspro

cessen inom ett och samma språk. Schematiskt 
kan detta uttryckas på följande sätt:

Svenska -» »felstavad engel
ska»

Avsändarens uttrycksbehov -» språkligt yttrande 
Språkligt yttrande -> mottagarens tolk

ning

Det tredje motiv som förebådas i skildringen 
av morfaderns samtal på »felstavad» engelska 
är afasi-motivet. Detta återkommer i diktens 
V:e del i skildringen av hur diktjagets försök att 
säga det osägbara leder till en känsla av afasi, 
manifesterad i »felsägningar» och/eller stum
het.

Som det framgår av V:e delen menar emeller
tid Tranströmer, i likhet med flera andra dikta
re, att afasikänslan inte är ohjälplig. Den kan 
övervinnas därför att det i musiken finns ett 
sätt att ge uttryck åt det, som orden själva inte 
förmår kommunicera.
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