
 

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original 
in pagination and typographic detail. 

 
Poesi som födelse, födelse som poesi

Möller-Sibelius, Anna

Published in:
Vasabladet

Published: 10/03/2020

Document Version
Accepted author manuscript

Document License
Publisher rights policy

Link to publication

Please cite the original version:
Möller-Sibelius, A. (2020). Poesi som födelse, födelse som poesi: [Recension av Agneta Enckells diktsamling
(med eget namn, utan namn, ditt namn)]. Vasabladet. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201148062

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

This document is downloaded from the Research Information Portal of ÅAU: 23. May. 2023

https://research.abo.fi/en/publications/13516d98-11b9-4efe-89ff-966817764b42
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201148062


Agneta Enckell: (med eget namn, utan namn, ditt namn). Dikter. Förlaget 2020. 

 

Poesi som födelse, födelse som poesi 

 

”att födas är slump och djupaste mening.” 

Så skriver Agneta Enckell i sin nyaste diktsamling ”(med eget namn, utan namn, ditt namn)”. 

Cirklande kring denna existentiella paradox skriver hon om en mor som sjunger i en avlägsen skog, 

om fågelhjärtan, om broar och dörröppningar, om kärlek som en frånvaro av plats, om att vara 

uppmärksam, om att föreställa sig en svärm vita fjärilar, om namns semantik.  

Boken är tillägnad hennes son och den upplysningen fungerar tillsammans med de andra förklarande 

slutkommentarerna som en viktig paratext till diktsamlingen (en term myntad av Gérard Genette, 

som avser titlar, baksidestexter, förord och dylikt som påverkar läsarens förståelse av själva texten). 

Bland slutkommentarerna finns även ett översatt citat av Joë Bousquet: ”All poetisk erfarenhet 

strävar mot att återskänka kroppen födelsens aktualitet…”, vilket visar på den Enckellska lyrikens 

raison d’être och på de franska influenserna hos henne. 

Enckells dikter har tidigare lästs mot bakgrund av Julia Kristevas psykoanalytiska teori om det 

semiotiska och symboliska språket, och över huvud taget känns utgångspunkten ”fransk” i sin 

fokusering på de intima sambanden mellan språk, skrivande, begär och kropp.   

Jag berörs djupt av Enckells försök att komma åt erfarenheterna av födande, av moderskapets närhet 

och avstånd, samhörighet och förlust, minnen och glömska. Det är som om jag plötsligt påmindes om 

hur jag saknat ett språkligt uttryck för vissa livsviktiga och undflyende erfarenheter, och att det 

ibland inte finns något annat att ta till än lyrik. Den kommer liksom närmast.   

På ett ställe skriver Enckell om upplevelsen av spädbarnet: ”jag håller dig jag håller / min nyfödda 

son / i mina armar i min djupa famn” och fortsätter: 

”begärets vilda gråt / gåtans nakna ögonblick / som visar sig och sluts utan att du / du minns 

ingenting / du bär det med dig utan beslut / det ger dig allt det har / uttömmer sig i dig / avslöjar sig 

bara som en aning” 

Enckells lyrik är ett språk med gemener, med plats för tomma ytor och mellanrum, parenteser, 

kursiv, mellanslag och citattecken. Det är ett sätt att skriva fram uppmärksamheten och tillvarons 

djupskikt, drömskikt. 

Vissa ord och utsagor återkommer exakt likadana eller med signifikativa variationer. Det finns till 

exempel en räcka ordkonstruktioner, oftast tre stycken på en rad, som huvudsakligen börjar på a: 

”ansiktstimma, avsiktsplats, sanslöst”, ”(ankomstyta, avdroppshall, algoritm)”, ”(avvaktande, 

andräktig, djuplavsöga)”. A som i alltings början, som i alfa och omega? Eller a som i Agneta, som i ett 

givet namn? 

 

Ordsammansättningarna kan få en att tänka på Peter Mickwitz nonsensordlista i ”Leksikon” (2018), 

för precis som han spelar Enckell med kreativa ”felskrivningar” och ger orden ett slags 

katalogkaraktär.  



 

En viktig skillnad är ändå att ordkonstruktionerna ingår i en processuell helhet, om än inte sömlöst. 

Orden känns kantigt orytmiska i det annars så mjukt böljande textflödet. Jag tolkar det som en 

avsiktlig markering av att detta är en text som har skrivits; den är kroppslig men också kognitiv och 

konstruerad, med det avståndet inskrivet i sina premisser.   

 

I vilket fall som helst lyckas Enckell ställa fundamentala, filosofiska frågor på lyrikens särskilda språk, 

frågor som en mamma, eller vilken som helst människa, kan grubbla över: 

 

”vad finns mellan ’jag’ och ’du’?       ingår man / i ett samtal” 
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