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Sammendrag 

Denne oppgava undersøker Anne Carsons framstilling av Gud, slik den kommer til uttrykk i 

essayet «Decreation: How Women Like Sappho, Marguerite Porete and Simone Weil Tell God» 

fra Decreation (2005), samt langdiktet «Book of Isaiah» og diktsekvensen «The Truth About 

God», begge fra Glass, Irony and God (1995). Spørsmålet Carson i essaytittelen retter mot de 

tre nevnte kvinnene, retter jeg altså mot Carson selv. I alle de tre tekstene framstår Gud som 

fjern, og derfor er menneskene nødt til å oversette Gud for å bringe ham nær. I møte med Gud 

utvikler Carson med andre ord et oversettelsestankegods, og det er særlig dette jeg i oppgava er 

interessert i. Dermed dreier analysa mi seg mer om måten Carson framstiller Gud på, enn om 

hvordan Gud framstår i seg selv. 

 Oversettelsen som finner sted i Decreation-essayet, er en oversettelse av de tre 

kvinnenes selv; kvinnene søker å tre ut av selvet for å bli ett med Gud. Dette er umulig, påpeker 

Carson, men gjennom forestillingsevnen er det like fullt mulig, noe hun oppsummerer gjennom 

den i anførselstegn satte preposisjonen «with»: Kvinnene kan ikke være med Gud, men «med» 

ham. Dette «with» markerer et stereoskopisk blikk på virkeligheta som ser det metafysiske med 

det fysiske, ser Gud med verden, samtidig som grensa mellom dem blir bevart. Slik markerer 

«with» en mellomtilstand mellom enhet og adskillelse som kjennetegner Carsons oversettelse 

av Gud, også i de andre to tekstene. Dette framstår som en selvbevisst metarefleksjon som er 

klar over at en oversettelse av Gud aldri kan komme i mål, aldri kan bli et ferdig produkt, men 

heller stadig er i bevegelse, og slik utgjør en vedvarende prosess. 

 Etymologisk sett betyr oversettelse det å bære noe over en distanse. Det latinske 

translatio tilsvares av det greske metaphorá, og i «Book of Isaiah», som tar for seg den bibelske 

profeten Jesaja, er det nettopp metaforen som språklig konstruksjon Carson fokuserer på. På 

metaforisk vis framstiller diktet både Gud og ei særegen trosvirkelighet, noe Carson bruker for 

å framheve det konstruerte ved religionens forståelse av Gud. Samtidig protesterer hun mot 

kristendommens tradisjonelle framstilling av Gud, blant annet ved å oversette Gud til et 

kvinnelig perspektiv. Et feministisk prosjekt er tydelig til stede i alle tekstene, og da kanskje 

særlig i «The Truth About God», hvor sekvensens atten dikt formulerer en enda tydeligere tvil 

på og kritikk av menneskenes tolkning, eller altså oversettelse, av Gud. 

 Carsons oversettelse av Gud, slik det framgår med utgangspunkt i de tre tekstene, er 

gjennomgående ikke bare et språklig anliggende, men involverer også kroppen som 

forståelsesorgan. Slik framstår det oversettelsestankegodset denne oppgavas materiale 

formulerer i møte med Gud som forankra i det kroppslige.   
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Forord 

I den siste innspurten av denne oppgava har jeg stadig befunnet meg i samme situasjon som den 

Anne Carson beskriver i dette korte utdraget fra Glass, Irony and God: 

Sometimes by night I don’t know why 

I awake thinking of prepositions. 

Perhaps they are clues (GIG, 41). 

Jeg våkner om natta og tenker på preposisjoner, noe jeg igrunn har brukt mye dagtid på å 

reflektere over også. Hva kjennetegner denne tilstanden av konstant grubling? En et par år 

gammel lapp jeg fant i en skuff en dag skildrer den godt, synes jeg. Jeg kjenner ikke lappens 

omstendigheter, men gjenkjenner håndskrifta på den. Først lillesøstera mi sin, tydelig 

konsentrert: «Hvilken preposisjon kommer før frasen ‘marg og bein’»? Deretter et svar fra faren 

min, snirklete, slepphendte bokstaver: «gjennom». Slik, veit jeg nå, er det altså å skrive ei 

masteroppgave. Arbeidet går gjennom marg og bein. 

 Så har dette stoffet da også vært en sann fryd å holde på med. Dette kommer først og 

fremst av at Anne Carson stadig forundrer meg, og stadig utfordrer den forståelsen jeg mener å 

ha lest og skrevet meg fram til av tekstene hennes. Men det kommer også av den gode hjelpa 

jeg har fått underveis i arbeidet. Veilederen min, Kjersti Bale, har vært til uvurdelig hjelp med 

sin evne til både å forstå oppgavas lange linjer og samtidig bry seg om smådetaljer og 

enkeltformuleringer. Etter hver veiledning har jeg gått gjennom korridorene i Niels Treschows 

hus og kjent både engasjement og glede, for eksempel over å ha fått oppklaring i enda en sak 

som framsto uklar for meg. I tillegg vil jeg takke lesesalvennene mine, Even, Ingeborg, Sindre, 

Åshild og Amanda, for motivasjon og mang en hyggelig Blindern-stund. Jeg kommer til å savne 

fellesskapet på pauserommet. Den største takken får imidlertid familien min, og da særlig 

mannen min Andreas, som alltid er der for meg. 

 

Et par opplysninger: «Book of Isaiah» og de dikta fra «The Truth About God» som jeg i denne 

oppgava analyserer, finnes som et appendiks til slutt i denne oppgava. Verk av Anne Carson 

jeg benytter ofte, referer jeg til gjennom forkortelser. Disse er: 

EB – Eros the Bittersweet (Princeton University Press, 1986) 

D – Decreation (Vintage, 2005) 

GIG – Glass, Irony and God (New Direction Books, 1995) 

NR – Nay Rather (Sylph Editions, 2013) 
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I.  Anne Carson og Gud 

 

Hvem er Gud, og hva kan menneskene forstå om ham? For ikke å si: hvordan?  

 I sin framstilling av Gud foreslår Anne Carson oversettelse som en mulig metode for å 

forsøke å forstå Gud. «Translate it» skriver hun midtveis i diktet «God’s Christ Theory» i Glass, 

Irony and God (GIG, 51), og like etter skifter diktet fokus fra den teologisk sentrale Kristus til 

en hvilken som helst meksikansk samtidig Jesus. Grunnen til denne «inkarnasjonen» er i diktet 

Guds eget ønske om å kjenne medfølelse med menneskene, hvorpå diktets jeg-instans spør: 

«What kind of withness would that be?» Oppfordringa til å oversette står som et svar på dette 

spørsmålet, som ei utforskning av hva Gud har med menneskene å gjøre, og motsatt: Hva 

menneskene har med Gud å gjøre. Begge deler innebærer å bringe Gud og mennesker nærmere 

hverandre. For slik den metafysiske Gud i diktet blir fysisk til stede hos menneskene i Jesus, 

nettopp slik er oversettelse et skifte i distanse fra fjern til nær. 

 På mange måter er det mulig å si at oppfordringa til å oversette fungerer som et credo 

for all Carsons framstilling av Gud. Som et transcendent vesen må Gud bli oversatt for å bli 

tilgjengelig for menneskene og deres forståelse. For det ligger i oversettelsens vesen å gjøre 

tilgjengelig, å gjøre noe ukjent kjent på et nytt område, i et nytt språk. Men det er ikke bare til 

språk Carson oversetter Gud. I diktet «God’s Name», også fra Glass, Irony and God, skriver 

Carson følgende om nettopp Guds navn: 

No use telling you what it is.  
Just chew it and rub it on. (GIG, 44)  
 

Heller enn å fortelle hva Guds navn er i språket, foreslår Carson å tygge på det, som om også 

det å tygge kan hjelpe en til å forstå Gud. Slik framstår Carsons oversettelse av Gud ikke bare 

som et språklig fenomen, men også som en prosess som er tydelig kroppslig forankra. 

Hvordan ei kvinne som Anne Carson forteller om Gud 

I denne oppgava er det Carsons framstilling av Gud jeg er interessert i. Jeg ønsker å spørre: 

Hvordan forteller ei kvinne som Anne Carson (om) Gud? Når jeg formulerer spørsmålet akkurat 

slik, er det for å spille på Carson selv, slik hun formulerer sitt anliggende i denne essaytittelen: 

«Decreation: How Women like Sappho, Marguerite Porete and Simone Weil Tell God». Som 

Carson i dette essayet undersøker hvordan de tre kvinnene hun nevner framstiller Gud, ønsker 

jeg i denne oppgava å ta et skritt tilbake og undersøke Carsons egen gudsframstilling, ikke bare 
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med utgangspunkt i det nevnte essayet fra samlinga Decreation (2005), men også i langdiktet 

«Book of Isaiah» og diktsekvensen «The Truth About God» fra Glass, Irony and God (1995). 

Det er i den sistnevnte sekvensen de to allerede siterte dikta står. I alle de tre tekstene jeg 

undersøker, er Gud gjenstand for grundig behandling, og i alle de tre tekstene innebærer dette 

samtidig en refleksjon omkring vilkåra menneskene har for å nærme seg denne metafysiske 

størrelsen. Carson er med andre ord like mye en metadikter om gudsframstillingas muligheter 

som hun er en dikter om Gud. Når jeg gjentar Carsons hvordan fra essayets undertittel, er dette 

derfor fordi jeg er minst like mye interessert i drøftinga hennes av gudsframstillingas 

betingelser som av hvem Gud er i hennes bilde. Spørsmålet om hvordan Carson framstiller Gud 

innebærer begge disse aspektene – som jo også på mange måter er to sider av samme sak. 

 Som metadikter i møte med Gud vil jeg hevde at Carson hele tida er en oversetter. Men, 

like mye som hun oversetter den transcendente Gud til språk, vektlegger hun også kroppens 

rolle i menneskenes forsøksvise tilnærminger til Gud; kroppen som tygger for å forstå. Når jeg 

undersøker hvordan Carson framstiller Gud, vil også jeg bevege meg i dette spennet mellom 

språk og kropp. 

 De to vel største kulturhistoriske tradisjonene i Vesten møtes i Anne Carsons virke. 

Størst hos henne er kanskje innflytelsen fra antikkens litteratur, kultur og mytologi, men side 

om side med denne trer også den katolske tradisjonen Carson tilhører fram. I denne oppgava er 

det altså den sistnevnte sida ved Carsons forfatterskap jeg er interessert i, en side som er 

betydelig mindre kommentert enn Carsons befatning med antikken. Like fullt opptrer Gud til 

stadighet i forfatterskapet hennes, og nettopp derfor mener jeg gudsframstillinga hennes er verdt 

å undersøke. Å undersøke hvordan Carson framstiller Gud er et nybrottsarbeid. Gjennom å 

undersøke Gud ønsker jeg imidlertid samtidig også å belyse en side ved Carson som forfatter 

som er sterkt til stede i hele verket hennes, nemlig Carson som oversetter. For i møte med Gud 

utvikler hun et tydelig oversettelsestankegods. 

 I tråd med Carsons katolske bakgrunn, forstår jeg den Gud Carson skriver om som den 

jødiskkristne tradisjonens monoteistiske Gud.1 På tross av dette er ikke Gud den eneste gud hos 

Carson, men heller en gud blant mange guder, og da særlig guder fra den greske mytologien. 

Men, selv om Gud slik finnes i et mylder, og dermed ikke er den eneste gud slik kristendommen 

mener, finnes det like fullt et skille mellom Gud og de greske gudene også hos Carson. Dette 

skillet baserer seg på tro. Der de greske gudene i Carsons tekster framstår som personer på lik 

                                                
1 Når jeg ikke definerer Gud nærmere enn dette, er det fordi Carson, som det etter hvert tydelig vil komme fram, 
selv ikke er særlig dogmatisk.  
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linje med heltene fra for eksempel Homers epos, slik tilfellet er med Zevs i heftet «Zeusbits» i 

Float (2016), er Gud til forskjell et transcendent vesen, en metafysisk størrelse, som er 

gjenstand for tro. Det er hvordan Carson framstiller denne Gud som noe vesentlig annet enn det 

dennesidige, og som menneskene allikevel velger å relatere seg til, jeg er interessert i i denne 

oppgava.  

 På denne måten legger jeg et kriterium av tro til grunn for oppgavas tekstutvalg. Å tro 

forstår jeg som det å sette seg selv i relasjon til noe guddommelig, her Gud, noe som innebærer 

en vilje hos menneskene til å forstå sin egen tilværelse i lys av overbevisninga om at Gud finnes. 

Troa medregner altså Gud blant det virkelige; den troende ser Gud som en del av virkeligheta. 

Denne definisjonen er muligens noe løs, men det vesentlige i denne oppgavas sammenheng er 

å løfte fram anknytninga det å tro gjør til det guddommelige, til Gud.2 Dette troskriteriet skiller 

ikke bare ut tekstene som handler om de greske gudene, men fungerer også som en prøvestein 

for å vurdere hvilke av Carsons tekster om Gud det er hensiktsmessig å inkludere i oppgava. 

For når jeg sier at Gud er mye til stede i Carsons forfatterskap, innebærer dette i stor grad at 

Gud hyppig blir nevnt uten særlig utførlig behandling, som for eksempel er tilfelle i «The Glass 

Essay» i Glass, Irony and God,3 «Mimnermos: The Brainsex Paintings» og «The Life of 

Towns» i Plainwater (1995),4 og det boklange essayet Economy of the Unlost (1999),5 for å 

nevne noen. Essayet «Decreation», som jeg i denne oppgava undersøker, har i Decreation en 

tvilling i operaen «Decreation: An Opera in Three Parts», men til forskjell fra essayet er ikke 

denne operaen særlig interessert i Gud, derfor faller også denne teksten utafor materialet mitt. 

Til forskjell fra både operaen og de andre nevnte tekstene, utmerker oppgavas primærmateriale 

seg ved at Gud og menneskenes tro på ham i disse tekstene ikke bare raskt blir nevnt eller 

referert til, men blir aktivt behandla.  

                                                
2 Når jeg har valgt å bruke ordet tro, og i forlengelse av dette også troende, ønsker jeg å være generell og unngå å 
bruke mer grupperende begreper som kristen/jødisk. Av samme grunn bruker jeg heller ikke ordet spirituell, som 
Carson selv bruker et par ganger i Decreation-essayet. Jeg opplever at dette ordet på norsk har nyreligiøse 
konnotasjoner, og dermed ekskluderer mer tradisjonell tro.  
3 Jeg-instansen i det fortellende diktet «The Glass Essay» fortolker Emily Brontës Wuthering Heights side om side 
med sine egne erfaringer etter et samlivsbrudd. «One way to put off loneliness is to interpose God», sier jeget et 
sted og etter dette referer diktet enda et par ganger til det diktet samme sted introduserer som «someone she [Emily] 
calls Thou» (GIG, 31), som en altså kan forstå som Gud.   
4 «Mimnermos: The Brainsex Paintings» i Plainwater består av ei rekke fragmenter som stedvis nevner Gud, 
Kristus og klostre, blant annet. «The Life of Towns» består av flere dikt om forskjellige byer, hvorav to av dem 
heter «Town of Finding Out About the Love of God» og «Town of the Way Through God’s Woods» (Carson 
1995, 102 og 103).  
5 Carson sammenligner i Economy of the Unlost den antikke poeten Simonides av Keos med etterkrigsdikteren 
Paul Celan med tanke på ordas fremmedgjorthet ovenfor verden. Carson kommer her inn på Gud blant annet i en 
refleksjon omkring hvordan poesien makter å gjøre det usynlige synlig (2009, 58-59).  
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 Selv om tro på denne måten utgjør et kriterium for utvalget, gjelder dette bare i 

kombinasjon med ei tydelig tematisering av Gud, siden det er framstillinga av Gud jeg er 

interessert i. Av denne grunnen faller «Anthropology of Water» i Plainwater ut, som med sin 

lange sekvens «Kinds of Water: An Essay on the Road to Compostela» beskriver ei 

pilegrimsvandring til Santiago de Compostela i dagboknotatets form. Selv om Gud titt og ofte 

dukker opp i jeg-personens resonnementer, er det hovedsakelig jeg-instansens respons på den 

religiøse vandringa, samt de menneskelige relasjonene jeget står i, teksten konsentrerer seg om. 

Derfor har jeg ikke inkludert den her. Av lignende grunner tar jeg heller ikke med korte 

enkelttekster som nokså grundig behandler Gud, men hvor den større sammenhengen teksten 

står i ikke gjør det; det blir for mye å gape over. Herunder tenker jeg særlig på diktet «Sonnett 

of Addressing God» i heftet «Possessive Used as Drink (Me)» som utgjør en del av Float, men 

også enkelte av dikta i Men in the Off Hours.6 Det samme gjelder diktet «The Goat at Midnight», 

som inngår i antologien Sixty-Six Books: 21st-century writers speak to the King James Bible 

(2011).7 I en annen sammenheng, eller gitt et større oppgaveomfang, ville jeg imidlertid gjerne 

inkludert disse og flere andre tekster, siden også uforpliktende bruk av Gud i en tekst kan si noe 

viktig om gudsframstilling.  

 Når jeg har valgt å konsentrere meg om Decreation-essayet, «Book of Isaiah» og «The 

Truth About God», er det altså fordi jeg oppfatter disse tekstene som kjernetekster innen 

Carsons forfatterskap når det gjelder gudsframstilling. Dette fordi de tre tekstene på hver sin 

måte framstiller Gud samtidig som de problematiserer forutsetningene menneskene har for å 

nærme seg Gud, både i livet og språket. Troa som finnes i tekstene rommer like mye tvil som 

hengivelse, og slik blir troa i dem ei selvbevisst tro. Følgelig er også framstillinga av Gud ei 

selvbevisst framstilling, eller altså like mye ei metaframstilling som tar for seg forutsetningene 

for å framstille Gud overhodet. Slik peker Carson på reisverket troa utgjør, og på lignende vis 

både synliggjør og problematiserer hun (den språklige) konstruksjonen Gud utgjør. Denne 

metarefleksjonen arter seg i alle de tre tekstene som ei utforsking av hvordan troas blikk ser 

Gud i verden, ja, ser Gud med det fysiske, slik at det metafysiske og det fysiske tas inn i ett 

sammensmelta blikk, én sammensmelta forståelse. Nettopp preposisjonen «with» mener jeg at 

                                                
6 Her tenker jeg særlig på dikta «Lazarus (1st draft)», «Lazarus (2nd draft)», samt Lazarus-delen av sekvensen 
«TV Men», som handler om hvorfor Gud vekka opp den bibelske personen Lasarus fra de døde (Carson 2001, 21, 
28 og 87-99). Også enkelte andre av bokas dikt nevner Gud. 
7 Diktet handler i og for seg ikke om Gud direkte, men jøder og Guantanamo. Sammenhengen diktet inngår i spiller 
imidlertid tydelig på Gud: Den nevnte antologien Sixty-Six Books: 21st-century writers speak to the King James 
Bible består av tekstene som lå til grunn for ei teateroppsetning basert på Bibelen, i anledning bibeloversettelsen 
King James Version (KJV) sitt 400-årsjublieum i 2011. Carsons dikt er forholdsvis kort, og inngår ikke i noen 
egen utgivelse hos Carson, derfor finner jeg det ikke naturlig å inkludere dette diktet.  
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en kan forstå som det sentrale omdreiningspunktet i alle de tre tekstene: For hvordan kan 

menneskene være med Gud, og hvordan kan Gud være med menneskene? Carson selv løfter 

fram denne preposisjonen, både i Decreation-essayet og i «The Truth About God», og gjennom 

denne problematiserer hun troas sammensmeltende blikk som ser Gud med menneskene: 

«Withness is the problem», skriver hun (D, 169). For har menneskene egentlig mulighet til å 

forstå den metafysiske Gud? Kan egentlig menneskene være med Gud, og Gud med 

menneskene? 

 I og med den grunnleggende vesensforskjellen mellom det metafysiske og det fysiske, 

det transcendente og det immanente, eller altså mellom Gud og mennesker, må oversettelse til 

for å bringe de to nærmere hverandre, slik jeg allerede har antyda. Dette løfter Carson fram på 

ulikt vis i de tre tekstene. I Decreation-essayet framstår nettopp den troendes vilje til å sette seg 

selv i sammenheng med Gud som en form for oversettelse. Gjennom å gjøre bruk av Simone 

Weils begrep om decreation, og benytte dette begrepet på Sapfo og middelaldermystikeren 

Marguerite Porete, formulerer Carson et ønske om å forlate sitt eget selv, en prosess jeg velger 

å kalle avselving, og som jeg vil argumentere for at utgjør en kroppslig forankra 

oversettelsprosess. Et av de atten dikta i diktsekvensen «The Truth About God» formulerer som 

nevnt imperativet «[t]ranslate it» som løsning for å forsøke å forstå hva Guds inkarnasjon i 

Jesus innebærer (GIG, 51). Slik framhever Carson også her oversettelsen, og på ulikt vis belyser 

hun i hvert av sekvensens dikt oversettelsen som ligger til grunn for den troendes blikk på 

verden.  

 Etymologisk deler oversettelsen opphav med metaforen: Det latinske translatio tilsvarer 

det greske metaphorá, som begge betyr å føre noe over en distanse, eller altså å overføre. I 

«Book of Isaiah», et langdikt i fire deler om den bibelske profeten Jesaja, er det hvordan 

oversettelsens tvilling metaforen overfører Gud til menneskenes virkelighet jeg finner 

interessant. Også her er Carsons metaperspektiv tydelig: «Isaiah chose the way of metaphor», 

skriver hun (GIG, 110).  

 Både oversettelsen og metaforen er dermed former for overføring som begge tydeliggjør 

hvordan troende mennesker på et vis ser dobbelt, eller altså ser to virkeligheter i ett blikk: Det 

fysiske blir i den troendes blikk utgangspunkt for det metafysiske; det metafysiske overføres 

inn i det fysiske. For å utforske oversettelsen og metaforen slik Carson gjør bruk av den i de tre 

primærtekstene, vil jeg også støtte meg til annen litteratur av Carson, for gjennom dette å utdype 

hvordan Carson tenker om ulike emner. Særlig gjelder dette Carsons første utgivelse, det 

boklange essayet Eros the Bittersweet (1986), som er basert på doktoravhandlinga hennes, og 
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som i større grad enn denne oppgavas primærtekster utbygger deler av oversettelsestankegodset 

som ligger til grunn for tekstene jeg undersøker. I dette essayet undersøker hun framstillingene 

av eros’ gjerninger særlig i antikk litteratur, og i den sammenheng kommer hun inn på 

metaforens evne til å holde sammen ulike ting fra ulike virkeligheter. Et slikt samsyn kaller 

Carson stereoskopisk. Et stereoskop er et apparat som kan gi relieff og dybde ved betraktning 

av stereoskopisk fotografi. Slike fotografier avbilder ett objektet, men fra to forskjellige 

punkter, tilsvarende avstanden mellom øynene. Betrakter en to slike bilder gjennom et 

stereoskop, smelter de to sammen til ett synsinntrykk, og på denne måten skapes en lignende 

opplevelse av dybde som synet av det virkelige objektet gir. Men denne sammensmeltninga er 

en illusjon; egentlig finnes ei grense mellom bildene, egentlig er det snakk om to adskilte bilder. 

Det er på denne grensa Carson fokuserer: grensa som gjør illusjonen ved samsynet tydelig. Hun 

framhever konstruksjonen som overføringa av Gud er avhengig av gjennom både oversettelse 

og metaforbruk, og slik tydeliggjør hun at Gud nettopp ikke kan smelte fullt og helt sammen 

med menneskenes fysiske virkelighet. Like fullt kan troa, som et stereoskopisk apparat, se Gud 

i det fysiske. Slik innebærer det stereoskopiske «to know both, keeping the difference visible» 

(EB, 69). Denne forskjellen innebærer å være klar over konstruksjonen som muliggjør 

samsynet. Det er gjennom å fokusere på dette at Carsons framstilling av Gud like mye blir en 

metarefleksjon omkring gudsframstillingas betingelser. 

 I det stereoskopiske blikket den troende ser verden med, finnes det på denne måten et 

tydelig spenn: På den ene sida er den fysiske og den metafysiske virkeligheta sammensmelta, 

på den andre sida er det like fullt ei grense mellom dem. Dette spennet er uløselig, og slik bærer 

både menneskenes forsøk på å oversette Gud og forstå Gud gjennom metaforer preg av å være 

umulig å fullføre. Å overføre Gud til menneskenes forståelse vil derfor aldri komme helt i mål, 

men heller være en hvileløs aktivitet stadig i bevegelse. I Decreation-essayet tydeliggjør Carson 

dette uoppnåelige gjennom triangelets geometriske form. Menneskets higen etter å gripe om 

Gud vil alltid være en triangulær sjalusidans, sier hun. Som det ene punktet i triangelet vil 

menneskets tilnærming til Gud, som utgjør det andre hjørnet i triangelet, hele tida også være 

prega av et tredje forstyrrende hjørne, som slik fungerer som ei grense mellom Gud og 

mennesket. Denne hindringa som umuliggjør fullkommen overføring mellom Gud og 

mennesker gir seg, for eksempel, utslag i paradoksale utsagn om Gud; utsagn hvor meninga 

ligger i spennet mellom to motstridende påstander som ikke kan gå helt opp på grunn av ei 

grense mellom dem. Å vise hvordan Carson framstiller menneskenes interaksjon med Gud i et 

slikt uløselig spenn, står helt sentralt i oppgava, for gjennom dette spennet blir umuligheta av å 



7 
 

fatte Gud tydelig. Som språklige figurer for translatio, altså det å overføre noe over en distanse 

eller ei grense, er både metaforen og oversettelsen prega av den samme triangulerende 

bevegelsen, for denne grensa fungerer i dem begge som et forhindrende tredje punkt. 

 Mye er tenkt og skrevet om fenomenet oversettelse. Det samme gjelder muligheta for å 

sette ord på Gud i språket, eller altså oversette Gud til språk. I Carsons beskrivelse av 

menneskers tro og tilnærming til Gud er språkets muligheter og begrensninger i møte med Gud 

et sentralt aspekt, men minst like viktig er vekta hun legger på kroppens betydning som 

forståelsesorgan. Det nevnte triangelet er i Decreation-essayet kroppslig forankra; først og 

fremst er det menneskets umettelige begjær etter Gud triangelet beskriver. Som jeg var inne på 

innledningsvis, spiller kroppen også i de to diktsekvensene en vesentlig rolle som 

forståelsesorgan; innsikt får en, for eksempel, ved å tygge på det. Overføringa av Gud inn i det 

fysiske kommer i diktsekvensene også til uttrykk gjennom den metaforiske virkeligheta Carson 

skriver fram, som binder abstrakt og konkret virkelighet sammen i et uløselig spenn. På denne 

måten kobler Carson den troendes overføring av Gud til sin egen virkelighet til det fysiske. Slik 

mener jeg at Carson i møte med Gud, som for mennesket utgjør noe absolutt annet, skriver fram 

en oversettelsesteori som ikke begrenser seg til det språklige, men også inkluderer det 

kroppslige. Med dette i tankene, lyder en mer spesifikk problemstilling for oppgava slik: Jeg 

vil undersøke hvordan det gjennom Carsons framstilling av Gud kommer til syne et 

oversettelsestankegods som ikke bare drøfter språkets muligheter for å romme Gud, men også 

inkluderer kroppen som forståelsesorgan. 

 Som forståelsesorgan er det først og fremst kvinnekroppen Carson er opptatt av. I tråd 

med dette er Carsons oversettelsespraksis en del av et tydelig feministisk prosjekt. I møte med 

Bibelens fortellinger og katolisismens patriarkalske tankegods, retter Carson med 

kvinnekroppen som utgangspunkt fokuset mot religionens vold, som jo i bokstavelig forstand 

også er et ytterst kroppslig fenomen, og på hvordan denne særlig har gått ut over kvinnene. Slik 

får Carsons framstilling av Gud preg av å utgjøre et korrektiv: I higenen etter å forstå Gud er 

også kroppen viktig, insisterer hun, og i det kroppslige ligger for Carson automatisk et kvinnelig 

perspektiv. 

Anne Carson: en postmoderne oversetter 

Det meste i den canadiske forfatteren Anne Carsons virke knytter seg på et eller annet vis til 

klassisk litteratur. Carson, født i 1950 i Toronto, har doktorgrad i antikk litteratur, og har 

dessuten virka som professor i samme fagfelt, blant annet ved universitetene i Princeton, 



8 
 

Michigan og Berkeley i USA, og ved McGill i Montreal i Canada (Tom Burns og Jeffrey W. 

Hunter (red.) 2004, 1). Som greskkyndig står hun bak ei rekke oversettelser til engelsk, blant 

annet av Sapfos fragmenter i utgivelsen If Not, Winter (2002), samt dramaer av Sofokles, 

Aiskhylos og Euripedes.8 Denne utstrakte oversettervirksomheta har satt spor i Carsons eget 

forfattervirke, på ett plan ved at Carson i poesi, essays og romaner interagerer med den antikke 

litteraturen, på et annet og muligens enda mer gjennomgripende plan ved at Carson 

gjennomgående eksperimenterer med sjangrene, og slik nettopp oversetter mellom litterære 

former. Sjangerleik, overskridelse og sammenblanding av de tradisjonelle sjangergrensene 

kjennetegner alt Carsons tekstlige arbeid. Utgivelsene hennes, påpeker Contemporary Literary 

Criticism, framstår gjennomgående som hybrider av essay, selvbiografi, roman, (verse)dikt og 

prosadikt (Tom Burns og Jeffrey W. Hunter (red.) 2004, 2). Carsons tekster har fått John 

D’Agata til å lure: «How prosaic, rhetorical or argumentative can a poem be before it becomes 

something else altogether, before it reverts to prose, to essay?» (nettstedet Poetry Foundation). 

Carsons klassiske påvirkning arter seg på lignende vis: Virkelighetskonstruksjonen i tekstene 

framstår ofte som treffpunkter mellom antikk historie, mytologi og litteratur og den moderne 

samtida, med dens litteratur og populærkultur.  

 At Carson som følge av denne sjangereksperimenteringa kan forstås som en oversetter 

i vid forstand, er noe blant annet Sherry Simon i artikkelen «’A single brushstroke’: Writing 

through translation: Anne Carson» påpeker. Simon framhever at Carson som oversetter 

konfronterer antikken og det moderne med hverandre, og i møtet mellom dem skaper hun 

hybride former med raske skift, gap og verdifulle feil9 som tydeliggjør nettopp denne 

oversettende impulsen. Ja, oversettelse er Carsons gjennomgående prinsipp og metode, mener 

Simon, med Carsons sjangeroverskridende tekster i tankene. Heller enn å forstå oversettelse 

som et resultat, argumenterer Simon for å forstå oversettelse mer løselig, og da som prosess.10 

Som prosess, eller altså som en «translative impulse» som er klar over sin egen bevegelse 

mellom to koder eller realiteter, overlapper oversettelsen med kreativ skriving, slik hun ser det 

(Simon 2007, 108-111). Som Simon setter også Jessica Fisher i artikkelen «Anne Carsons 

                                                
8 Carsons oversettervirke rommer: Sofokles’ Electra (2001); If Not, Winter: Fragments of Sappho (2002); Grief 
Lessons: Four Plays by Euripedes (2006); An Oresteia (2009), som inneholder oversettelse av Aiskhylos’ 
Agamemnon, Sofokles’ Elektra og Euripedes’ Orestes; Antigonick (2012) som inneholder Sofokles’ Antigone; 
Eurupides’ Iphigenia Among the Taurians (2014); og Euripedes’ Bakkhai (2017).  
9 Formuleringa «valuable error» kommer fra Aristoteles, som bruker den for å beskrive metaforen (Simon 2007, 
108). 
10 At en mer prosessorientert oversettelsesforståelse er hensiktsmessig, setter Simon i sammenheng med det faktum 
at vi i vestlig tradisjon historisk har hatt en ganske snever oversettelsesforståelse. I motsetning til andre kulturer, 
har oversettelse hos oss gjerne vært ensbetydende med oversettelse mellom språk, samtidig som vi har mangla og 
stadig mangler ord for å dekke de mange ulike formene for overføring som kan finne sted (Simon 2007, 109).  
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Stereoscopic Poetics» det sjangerblandende i sammenheng med Carsons virke som oversetter: 

«[Carson’s] brilliance as a writer is to show us the simultaneous proximity and distance between 

things, and in this sense she is always a translator – that is, one who carries something across a 

distance» (Fisher 2015, 12). Fisher ser Carson som en oversetter fordi hun forbinder ting som 

vanligvis ikke står i sammenheng med hverandre, og slik finner fram til ei nærhet mellom disse 

tinga, samtidig som en avstand blir bevart. Med andre ord forstår Fisher Carson som en 

oversetter med utgangspunkt i ordets etymologiske betydning. Også Chris Jennings framhever 

Carson som oversetter ved at han i artikkelen «The Erotic Poetics of Anne Carson» framholder 

oversettelsen som Carsons mestertrope (2001, 924). Når jeg framhever Carson som oversetter 

i vid forstand, er dette altså ikke noe jeg er aleine om. 

 Som nevnt debuterte Carson med Eros the Bittersweet i 1986, men gjennombruddet fikk 

hun først i 1995 med utgivelsen av både Glass, Irony and God og Plainwater, begge samlinger 

som består av både essays og poesi.11 Fra Glass, Irony and God er langdiktet «The Glass Essay» 

og essayet «The Gender of Sound» særlig mye omtalt, men Dictionary of Literary Biography 

framhever tekstene jeg i denne oppgava konsentrerer meg om, «Book of Isaiah» og «The Truth 

About God», som de mest spesielle i samlinga (Marks 1998, 52). I 1998 utga Carson 

verseromanen Autobiography of Red, ei moderne gjenfortelling, for ikke å si oversettelse, av 

legenden om Herkules. Denne boka er, sammen med The Beauty of the Husband: A Fictional 

Essay in 29 Tangos (2001), som tittelen varsler er tydelig sjangeroverskridende, kanskje den 

mest omtalte av Carsons utgivelser.12 I tidsrommet mellom dem utga Carson langessayet 

Economy of the Unlost: Reading Simonides of Keos with Paul Celan (1999) og dessuten prosa- 

og poesisamlinga Men in the Off Hours (2000). Før utgivelsen av Decreation: Poetry, Essays, 

Opera (2005), som jeg i denne oppgava altså undersøker tittelessayet fra, utga hun i samarbeid 

med Roni Horn Wonderwater (Alice Offshore) (2004). Etter dette fulgte titlene NOX (2010), 

som er en utgivelse av et langt, sammenbretta ark som utgjør en kollasj av bilde og tekst, Red 

Doc> (2013), som utgjør en slags fortsettelse av Autobiography of Red, Carsons undersøkelse 

av Prousts Albertine i The Albertine Workout (2014), Nay Rather (2014), som består av et essay 

og et dikt side om side, samt boksen Float (2016) som inneholder ei rekke hefter med tekster 

igjen i ulike sjangere. 

 Som følge av det formmessig eksperimenterende, som ofte gir Carsons tekster noe 

utprega pastisj-aktig over seg, er Carson på mange måter en typisk postmoderne forfatter, noe 

                                                
11 Plainwater inneholder blant annet seksjonen «Short Talks», som først ble utgitt som en egen utgivelse i 1992. 
12 Litteratursøk på Anne Carson gir dette inntrykket. Nettstedet Poetry Foundation løfter dessuten også fram disse 
to titlene som de kanskje mest omtalte blant alle Carsons utgivelser.  
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Contemporary Literary Criticism påpeker (Tom Burns og Jeffrey W. Hunter (red.) 2004, 2). 

Som postmodernist er hun ofte ironisk og dessuten gjerne uhyre selvbevisst, noe som fører med 

seg at litteraturen hennes peker på sin egen konstruksjon og dermed samtidig bærer preg av 

metafiksjon. Det finnes også et sterkt selvbiografisk element i mye av Carsons skriving, men 

som Steven Marks påpeker, er Carsons tekster så godt som aldri forplikta på dette 

selvbiografiske (1998, 47). Carsons sammenblanding av antikk litteratur med, for eksempel, 

moderne tv-underholdning, føyer seg på samme måte inn i det postmoderne gjennom miksinga 

dette innebærer av såkalt høy- og lavkultur. Gjennom dette, som Virginia Konchan påpeker, 

prøver Carson å fange følelsen av hvordan livet kjennes: 

 

Bringing Romantic tropes (eros, truth, beauty) and high aesthetics (opera, Greek drama) to bear 
modernity’s ghostly tropes (impersonality, collectivist identity, self-consciousness, the loss of tradition 
and grand narratives, and the death of authority) and forms (metonymy, parataxis), Carson’s neoformalist 
texts seek to incorporate rather than excise the layered epistemologies of metaphysics, phenomenology, 
philology, and theology, privileging moments of verité […]. Her verisimilitude is shot through, however, 
with a postmodern despair over capturing the «essence» of truth in words. (Konchan 2015, 37) 

 

Til forskjell fra den mer generelle tendensen i moderne litteratur, søker Carson seg ikke bort fra 

tradisjonens lange linjer, men trekker heller veksler på tidligere tiders tenkning, også når denne 

rommer teologi, Gud, og andre former for tankegods som påberoper seg å ha funnet sannhet. 

Dette fører hun imidlertid sammen på postmoderne vis: Hos Carson finnes det ikke én stor 

sannhet, denne er tapt. Men i og med Carsons befatning med det Konchan kaller romantiske 

troper, som jeg mener en kan forstå som nettopp ei slags oppsummering av en tenkemåte som 

medberegner at det finnes ei Sannhet, uttrykker Carson en fortvilelse over den postmoderne 

tilstanden som rammer også henne selv. Slik, som det står i Dictionary of Literary Biography, 

peker Carson på ei ny retning innafor postmodernismen, ei retning som ikke er redd for å vende 

tilbake til tidligere metafysiske diskusjoner (Marks 1998, 46). 

 

The difference, however, between a postmodernism that merely borrows allusions to the past and her own 
version is quite distinct. Not content with borrowing, but insistent upon owning the entire process and 
product of making connections, Carson repeatedly roots her aphorisms in concrete details and experienced 
events (Marks 1998, 47). 

 

Carsons allusjoner til for eksempel antikken og Bibelens univers er, til forskjell fra en mer 

utprega tendens i postmoderne litteratur, solid forankra i hennes egne tekster i konkrete detaljer, 

mener Marks. Dette kommer av, mener jeg, at disse emnene gjerne er gjenstand for solid 

undersøkelse hos Carson. Også Dan Disney plasserer Carson i den samme postmoderne 
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tradisjonen. At det hos Carson ofte finnes et tapt subjekt, en grunnleggende språkskepsis, og i 

tekstene gjerne fragmenterte realiteter, ser han som typisk postmoderne elenemter (Disney 

2012, 28). James Pollock mener imidlertid, med særlig utgangspunkt i Decreation, at det mest 

riktige er å forstå Carson som en del av den romantiske tradisjonen knytta til det sublime, en 

tradisjon som gjennom Longinus strekker seg helt tilbake til litteraturens røtter i antikken og 

Bibelen (Pollock 2008). Selv om Pollocks innsigelser absolutt har noe for seg, og selv om 

innplassering av et forfatterskap i en epoke alltid har noe kunstig og reduserende ved seg, mener 

jeg like fullt Carson bør bli forstått i lys av den postmoderne konteksten som tross alt omgir 

henne. Selv om hun stiller seg i en lang tradisjon av klassisk litteratur, mener jeg at den sterke 

viljen til formeksperimentering og sjangerleik i seg selv er grunn nok til å vektlegge det 

postmoderne ved henne. 

 Den postmoderne tilstandens aversjon mot sannhet kommer også tydelig til syne i 

Carsons omgang med Gud og katolisismen.13 Hun søker kirkas tradisjon, ja, men hun er like 

fullt prega av en grunnleggende tvil på religionens innhold. I et intervju med Will Aitken sier 

hun følgende: 

 

I wouldn’t say the doctrinaire side of Catholicism, for example, makes much sense to me in its details or 
its history. So, no, I don’t look to Catholic thinking as a guide to how to live my life. I do think it’s some 
aspect of being human to engage the question of gods. But it’s an historical accident that I was brought 
up Catholic by my mother and that she was by her mother. This tradition that carries us is just an accidental 
vessel (Aitken 2004, 218). 

 

På spørmål om hun anser seg for å være «particularly devout» svarer Carson at hun heller er 

«particularly baffled», og på spørsmål om hun har et personlig forhold til Gud, svarer hun nei 

(Aitken 2004, 217-218). I motsetning til antikken, som er en sammenheng Carson i stor grad 

har valgt å sette seg selv i, anser hun katolisismen for å være et tilfeldig historisk faktum gitt 

henne. Like fullt, som et aspekt ved det å være menneske, er hun opptatt av Gud, og det også i 

litteraturen, noe for eksempel John C. Waldmeir i boka Cathedrals of Bone påpeker ved å gjøre 

Carson til en del av lesninga si av kroppens betydning i moderne katolsk litteratur (2009, 166-

167). Også Paul Meyer påpeker i sin doktoravhandling det katolske som et av spora i Carsons 

forfatterskap (2016, 286ff). Utover dette har Carsons befatning med Gud ikke vært gjenstand 

                                                
13 Jean François Lyotard hevder i La condition postmoderne fra 1979 at den postmoderne tilstanden er kjennetegna 
av at filosofiens store sannheter har mista troverdighet. Dette er selvfølgelig en påstand med mange nyanser, særlig 
fordi «postmodernisme» som begrep langt ifra er entydig. I min sammenheng er dette imidlertid ikke en relevant 
diskusjon, da jeg her bruker postmodernismen som et begrep på ei utvikling i samfunnet som går mot en mindre 
dogmatisk omgang med Gud. 
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for særlig oppmerksomhet, men det finnes enkelte artikler som kommer inn på dette temaet. 

Disse vil jeg gjøre rede for underveis.14  

Oversettelse som protest mot språkets klisjeer 

Før jeg går i gang med å nærlese oppgavas primærtekster, vil jeg utvide oversettelsesbegrepet 

ytterligere, denne gang med utgangspunkt i Carson selv. I essayet «Variations on the Right to 

Remain Silent» fra Nay Rather (2013)15 skriver behandler Carson temaet oversettelse, og særlig 

retter hun oppmerksomhet mot det som ikke kan oversettes, det som er uoversettelig. For, som 

hun skriver: «There is something maddeningly attractive about the untranslatable» (NR, 8). 

Adjektivet er ikke tilfeldig valgt. Gjennom å reflektere rundt tekst, maleri og liv knytta til 

Homer, Jeanne d’Arc, Francis Bacon, Friedrich Hölderlin og Paul Celan skriver hun fram tanker 

om oversettelse knytta til galskap, katastrofe og stillhet.  

 Det er i stillheta Carson åpner essayet: «Silence is as important as words in the practice 

and study of translation», skriver hun før hun like etter slår fast: «This may sound like a cliché» 

(NR, 4). Stillheta betegner det som ikke kan oversettes, og dermed altså at det finnes visse 

grenser mellom språk som ikke kan overstiges, noe Carson mener enhver oversetter erfarer. I 

en oversettelse vil det alltid være noe som stopper seg selv, noe som stilner. I møte med dette 

uoversettbare, mener Carson at en kan finne en ny form for forståelse, en forståelse som verken 

er bestemt av originalen eller av oversettelsen som ferdig produkt, men som heller er betinga 

av et sted midt i mellom, av oversettelsen som prosess:  

 
Translation is a practice, a strategy, or what Hölderlin calls ‘a salutary gymnastics of the mind’, that does 
seem to give us a third place to be. In the presence of a word that stops itself, in that silence, one has the 
feeling that something has passed us and kept going, that some possibility has got free (NR, 26).  

 

Som praksis er oversettelse ei uferdig handling, en vedvarende hjernegymnastikk som tillater 

en mindre rigid forståelse av ting, rett og slett fordi det å oversette er en aktivitet som befinner 

                                                
14 Jeg har selv skrevet om Anne Carson som oversetter, og da hovedsakelig som oversetter av Gud, i bokessayet 
«Vil motvirke den late forståelsen» i Vårt Land 31. august 2018. Poengene mine i denne teksten springer i all 
hovedsak ut fra arbeidet med denne oppgava, og jeg vil derfor ikke vise til dette essayet utover det at jeg her gjør 
oppmerksom på at essayet finnes. 
15 «Variations of the Right to Remain Silent» finnes også i en tidligere versjon fra 2008, publisert i tidsskriftet A 
Public Space (7). Det er imidlertid versjonen som står i Carsons egen utgivelse Nay Rather (2013) jeg her baserer 
meg på. Mellom de to versjonene finnes det ei rekke større og mindre forskjeller. Den største forskjellen er at 
versjonen i Nay Rather inkluderer sju oversettelser Carson har gjort av et dikt av den greske poeten Ibykos. Nay 
Rather består i tillegg til det nevnte essayet av diktet «By Chance the Cycladic People». Heller enn at de to tekstene 
følger etter hverandre, er de i utgivelsen plassert side om side, med essayet på venstresidene og diktet på 
høyresidene. Jeg forholder meg imidlertid bare til essayet, uavhengig av diktet.  
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seg mellom to punkter og slik tilbyr et tredje sted å være. Dette tredje stedet muliggjør en ny 

type forståelse, nettopp på grunn av den vedvarende bevegelsen hvor det oversatte er passert 

samtidig som det fortsetter. Som et sted mellom original og fullendt oversettelse utgjør 

oversettelsesprosessen et både-og, både prega av originalen og av oversettelsen, og dette frigir 

nye muligheter.  

 I oversettelsens stillhet ligger det, slik Carson ser det, et raseri imot klisjeen. 

Oversettelsen stopper seg selv for å unngå å bli klisjé. Det er som metode for å unngå dette, at 

Carson setter katastrofen. Der klisjeen utgjør en måte å tenke på hvor svara allerede er gitt, 

betegner katastrofen det motsatte: en tilstand hvor ingenting er ordna, inenting er satt ord på. «I 

say catastophe is an answer because I believe cliché is a question. We resort to cliché because 

it’s easier than trying to make up something new. Implicit in it is the question, Don’t we already 

know what we think about this? Don’t we have a formula we use for this?» (NR, 10). Det er 

mot klisjeens ferdigformulerte tanker at katastrofen protesterer. Derfor, mener Carson, er 

katastrofen «a method extracted from translation, a method organized by the rage against cliché. 

After all what else is one’s own language but a gigantic cacaophonous cliché. The templates 

are set. Adam long ago named all the creatures. Reality is captured» (NR, 24). 

Oversettelsesprosessen bærer noe katastrofalt i seg, i og med at også oversettelsen proteseterer 

mot det på forhånd gitte, den på forhånd i ord fastlagte virkeligheta. Ved oversettlse beveger en 

seg bort fra et gitt språk, og slik også fra en viss måte å uttrykke noe på. Slik utfordrer 

oversettelsen vante språklige uttrykk og tankeganger, og dette gjør oversettelsen nettopp ved å 

være prosess, og slik forbli i stillheta som oppstår mellom språk. Oversettelsen holder seg i 

mellomtilstanden mellom to punkter, som et tredje sted å være. 

 Nettopp oversettelsens tredje sted å være utgjør i denne oppgava et helt vesentlig poeng. 

Derfor vil jeg komme nærmere inn på hva dette stedet innebærer, slik det framgår i tekstene jeg 

analyserer. Men allerede her vil jeg gi et lite hint, for Carson oppsummerer det hele ganske 

enkelt. Om forhørsprosessen mot Jeanne d’Arc skriver Carson at d’Arc blei tvunget til å svare 

på ei rekke spørsmål med enten et «Yes I believe it» eller et «No I believe it not» (NR, 14). 

Carson kommenterer: «A yes or no question forbids a word to stop itself. Untranslatability is 

illegal» (NR, 14). «Ja» og «nei» er ord som forbyr at noe er uklart, at det er noe som finnes i 

mellom dem. Motsatt av dette er oversettelsens tredje sted et sted som muliggjør både et ja og 

et nei, samtidig. Oversettelsen er slik, til forskjell fra de entydeige svarorda, prega av ord som 

stopper seg selv, som unnlater å bli like eksakte som «ja» og «nei». Oversettelsen er en 

mellomtilstand.   
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Oppgavas struktur 

Denne oppgava består av tre hovedkapitler, ett for hver av de tre primærtekstene. En grundigere 

presentasjon av tekstene tar jeg underveis, men her følger en kort presentasjon av oppgavas 

gang. 

 For å analysere hvordan Carson framstiller Gud, og derigjennom undersøke Carsons 

både språklig og kroppslig forankra oversettelsestankegods, begynner jeg i det andre kapitlet 

med den mest teoretiske teksten, nemlig essayet «Decreation: How Women Like Sappho, 

Marguerite Porete and Simone Weil Tell God». Med utgangspunkt i denne teksten vil jeg 

argumentere for at begrepet decreation kan bli forstått som en form for oversettelse av selvet. 

Som følge av dette blir det tydelig at Carson i essayet mener at oversettelse må skje for at 

mennesket kan nærme seg Gud, og omvendt. De tre kvinnenes ønske om å bli ett med Gud 

kommer imidlertid ikke i mål. Snarere ender avselvinga i en tilstand av å være «med» Gud. 

Denne i anførselstegn satte presposisjonen betegner en mellomtilstand, en ufullført, men stadig 

pågående oversettelse som jeg vil argumentere for at kjennetegner et troende blikk på Gud. I 

og med at dette essayet er nokså teoretisk, skriver jeg i møte med denne teksten fram et 

begrepsapparet jeg benytter i møte med de to diktsekvensene. 

 Det tredje kapitlet tar for seg diktet «Book of Isaiah». Til forskjell fra Decreation-essayet 

er det her metaforen som språklig figur Carson retter oppmerksomheta si mot, for å tydeliggjøre 

hvordan troa skaper ei stereoskopisk virkelighet som ser Gud side om side med de fysiske 

omgivelsene; ei trosvirkelighet. Derfor vil jeg i dette kapitlet undersøke metaforen nærmere, 

for bedre å kunne forstå hvordan diktets trosvirkelighet er konstruert som ei metaforisk 

virkelighet. Som metaforisk er trosvirkeligheta også foranderlig, og Carson benytter seg av 

dette ved å søke å forandre troas konstruksjon til et kvinnelig perspektiv. 

 Til forskjell fra de to tidligere tekstene, er diktsekvensen «The Truth About God» helt 

eksplisitt kritisk til Gud og religion. I det fjerde kapitlet undersøker jeg hvordan denne kritikken 

kommer til uttrykk som ei gjentagende stamming. På samme måte som oversettelsen og 

metaforen markerer at menneskene ikke kan nærme seg Gud direkte, uttrykker også denne 

sekvensens stamming at menneskenes oversettelse av Gud ikke kommer i mål, men heller tar 

form av å være stadige forsøk. Heller enn å uttrykke én endelig sannhet om Gud, utgjør 

sekvensen atten forsøk på å gripe Gud, forsøk som alle er like mye kroppslige som språklige.   

 Perspektivet mitt på de tre tekstene er sammenlignende. Underveis gjør jeg rede for 

likheter mellom tekstene, noe jeg til slutt oppsummerer i oppgavas femte og siste kapittel. 
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II.  Avselvingas stereoskopiske oversettelse 

 

I essayet «Decreation: How Women Like Sappho, Marguerite Porete and Simone Weil Tell 

God»16 undersøker Carson hvordan de tre nevnte kvinnene forteller (om) Gud. For å sette ord 

på Gud ønsker kvinnene å forlate seg selv for heller å være ett med Gud. Det er dette ønsket 

Carson sikter til med begrepet decreation. I dette kapitlet vil jeg argumentere for at begrepet 

decreation hos Carson innebærer en oversettelsesprosess som utforsker menneskenes mulighet 

for å nærme seg den fjerne Gud og dessuten uttrykke Gud i språket, eller altså oversette Gud til 

språk. Men både selvets oversettelse og oversettelsen av Gud til språk framstår i essayet som 

umulig å fullende, og ender derfor heller i et vedvarende spenn, en stadig pågående bevegelse 

mot målet som ikke kan bli nådd. Det er som en vedvarende prosess at decreation-begrepets 

oversettelse framstår stereokopisk, altså som en samtidig mulighet og umulighet: Kvinnene kan 

gjennom forestillingsevnen se seg selv med Gud, men er samtidig klar over grensa som skiller 

dem fra hverandre. På lignende måte både kan og kan ikke Gud uttrykkes i språket. 

 Begrepet decreation har Carson fra Simone Weil. I Weils forståelse betegner begrepet 

en prosess hvor målet er «to undo the creature in us» (Weil gjengitt i D, 167), eller som Christine 

Amadou oversetter det i Tyngden og nåden: «å la noe gå fra å være skapt til å være uskapt» 

(Weil 2001, 57). Amadou oversetter Weils decreation med «av-skapelse». I denne oppgavas 

sammenheng er det imidlertid ikke Weils bruk av begrepet som er det sentrale, men heller 

hvordan Carson gjør bruk av det. I Carsons essay er det tydelig at det er selvene til de nevnte 

kvinnene som skal avskapes; kvinnenes mål er å nærme seg Gud, uhindra og uten grensene som 

selvet utgjør. Det er først og fremst i denne selvoppløsende sammenhengen Carson bruker 

begrepet. Hun skriver: «Decreation is an undoing of the creature in us – that creature enclosed 

in self and defined by self» (D, 179). For å tydeliggjøre at det er selvet som hos Carson 

avskapes, har jeg heller valgt å oversette begrepet med ordet «avselving».  

 Avselvingsbegrepet gjør det klart at Gud og mennesker er så forskjellige at menneskene 

ikke umiddelbart kan forstå eller nærme seg Gud, for Gud er noe ganske annet. Derfor er det 

nødvendig med oversettelse, noe avselvingsprosessen altså innebærer. Avselvingas oversettelse 

er uunngåelig for at de tre kvinnene skal kunne uttrykke Gud, og videre; for at Carson selv skal 

kunne uttrykke Gud. Begrepet om avselving er hos Carson altså tett forbundet med kvinnenes 

                                                
16 Essayet «Decreation: How Women Like Sappho, Marguerite Porete and Simone Weil» sto før utgivelsen av 
boka Decreation på trykk i 2002 I Common Knowledge 8 (1), 188-203. Det er imidlertid versjonen i boka 
Decreation jeg forholder meg til.  
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tro. Det som driver kvinnene i ønsket om avselving, er et kroppslig begjær etter Gud. Slik 

involverer avselvinga like mye kroppen som forståelsesorgan som språket.  

 Gangen i dette kapitlet er i stor grad styrt av gangen i Carsons eget essay. Jeg begynner 

med å introdusere avselvingsbegrepet slik Carson presenterer det med utgangspunkt i Sapfo, 

Porete og Weil. Så undersøker jeg begjæret som drivkraft for avselvinga, som involverer 

kroppen i oversettelsen. Deretter går jeg videre til det stereoskopiske blikket avselvingas 

oversettelse fører med seg, i essayet tydelig markert som et «with». «With» tydeliggjør at 

kvinnenes ønske om å bli ett med Gud ikke kommer i mål, men heller forblir et ønske. Etter 

dette fortsetter jeg med essayets metarefleksjon omkring den umulige posisjonen av å være 

«med» Gud, som de tre kvinnene skriver fra. Den umulige posisjonen fører med seg umulige 

oversettelser av Gud, påpeker Carson, og i disse umulige oversettelsene spiller paradokset en 

sentral rolle. Dette uttrykker ordet FarNear, FjernNær, som sier at Gud er fjern og nær samtidig 

(D, 176). Like mye som Carson reflekterer over de tre kvinnenes posisjon som forfattere, mener 

jeg at Carson her implisitt også kommenterer sin egen posisjon som skrivende om Gud. Til slutt 

tydeliggjør jeg hvordan avselvinga og essayet som sådan inngår i et tydelig feministisk prosjekt 

fra Carsons side. Både de tre kvinnene og Carson selv er fake women (D, 180), falske kvinner, 

som forkynner en sannhet om Gud som er like mye falsk som den er sann. I forlengelse av dette 

framstår Gud selv som ei falsk kvinne. 

 Underveis i de ulike delene vil jeg også argumentere for det som ligger til grunn for 

lesninga mi, nemlig at avselvinga er å betrakte som en form for oversettelse. 

 

* 

 

Boka Decreation utgjør ei samling tekster i ulike sjangre. På omslaget av boka er tekstene 

beskrevet som «Poetry, Essays, Opera». Også innholdsfortegnelsen, hvor de til sammen tretten 

tekstene eller seksjonene er lista opp, utdyper bokas sjangerbredde. Her finnes blant annet 

«Foam (Essay with Rapsody)», «Lots of Guns: An Oratorio for Five Voices», «H & A 

Screenplay» og «Longing, a Documentary», og dessuten den allerede nevnte Decreation-

operaen, samt diktsekvenser gitt titler som «Stops», «Sublimes» og «Gnosticisms», hvor 

flertallsforma som navn utvider ordet til ei generalisering, en sjanger.  

 Decreation-essayet er plassert mot slutten av boka, og utgjør, mener jeg, den varierte, 

men allikevel helhetlige, samlingas tyngdepunkt. Her finner de øvrige tekstene fellesnevneren 

sin, det felles begrepet sitt: nettopp decreation. De ulike tekstene kan bli lest som ulike veier 
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inn i avselvingsprosessen, som forskjellige uttrykk for ønsket om å fjerne sitt eget selv, og også 

som tekster hvor selvet faktisk har blitt fjerna.17 Siden avselvingsprosessen er kjennetegnende 

for hele samlinga, hvor variert den enn er, blir Decreation-essayet samlingas 

kulminasjonspunkt. Her samles og settes det ord på hva boka som helhet utforsker. At dette 

skjer i møte med Gud, i dialog med tanken om denne metafysiske størrelsen, er ikke tilfeldig.  

For til forskjell fra de andre temaene som blir behandla i Decreation, som for eksempel søvn, 

er Gud noe definitivt annet. Det er først i møte med dette definitive andre at bokas samlende 

bevegelse av avselving kan gjennomføres, eller riktigere, er nærmest å bli gjennomført. For 

Gud, som noe definitivt annet, fordrer oversettelse om en ønsker å nærme seg og forstå. 

Å oversette selvet for å nærme seg Gud 

Essayet «Decreation» åpner med følgende bemerkning fra Carsons side: «This is an essay about 

three women and will have three parts» (D, 157). Disse tre delene tar for seg hver av de nevnte 

kvinnene: Sapfo, Porete, og Weil. Mellom dem finner Carson likhetstrekk både i tankegods og 

måte å tenke på. Selv om begrepet decreation opprinnelig er Weils, bruker Carson alle de tre 

kvinnene for å utvikle sitt eget begrep om avselving. I dette underkapitlet vil jeg vise hvordan 

Carson, gjennom lesinga si av de tre kvinnene, forstår avselvinga som et ønske om å tre ut av 

selvet for å kunne nærme seg den fjerne Gud. Slik oppstår ønsket om avselving som en følge 

av kvinnenes tro. Avselvinga innebærer forandring, et skifte i distanse mellom fjern og nær, og 

dermed, mener jeg, kan den bli betrakta som en form for oversettelse. Så skal det også nevnes 

at det tredelte essayet, som en selvmotsigelse, også har fått en fjerde del. Denne fjerde delen 

kommer jeg tilbake til. 

 Det er åpenbart at selvet utgjør et sentralt element i avselvinga. Hva er et selv? I Carsons 

utvikling av avselvingsbegrepet dukker både ordet sjel («soul») og ordet selv («self») opp. 

«Sjel» forstår jeg som menneskets åndelige side, til forskjell fra menneskets kropp, i tråd med 

den dualistiske tradisjonen som har prega vestlig tenkning helt siden Platon. «Selv», derimot, 

forstår jeg som både kropp og sjel. Det er selvet jeg konsentrer meg om her, og jeg komme 

                                                
17 Dette gjennomgående temaet har flere sett og kommentert. På hver sin måte utforsker tekstene hva det vil si å 
være et menneske, hva det menneskelige er, hvor grensene for det menneskelige går, og om disse grensene kan bli 
oversteget, skriver Johanna Skibsrud (2015, 132). Louis Ruprecht peker på det samme, og ser avselving i flere av 
de andre temaene i boka: søvn, død, orgasmer og begjær (2008, 105). Sandeep Parmar mener at det gjennom boka 
er forfatterens selv, de ulike sjangrene og tekstlige formene, og også muligheta for tekstlig mening, som blir 
avskapt (2006). James Pollock mener også at temaet om avselving gjennomsyrer hele Decreation og setter dette i 
sammenheng med det sublime (2008). 
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konsekvent til å bruke dette begrepet. At selvet også rommer det kroppslige, får følger for 

kvinnenes ønske om å avskape selva sine.  

 Den åndelige lengselen etter Gud bunner for Carsons kvinner i kroppens evne til å 

begjære og kjenne sjalusi. Det er også her Carson begynner i essayet «Decreation». Hun åpner 

med Sapfos 31. fragment, et forholdsvis godt bevart dikt som i dag består av fire hele sapfiske 

strofer pluss en siste verselinje fra det en kan anta at en gang var en femte strofe. I dette diktet 

er det nettopp begjæret og sjalusien som strukturerer situasjonen: Diktets jeg-instans betrakter 

og begjærer ei leende kvinne, men denne kvinna gjengjelder ikke jegets oppmerksomhet, heller 

henvender hun seg til en mann som lytter til henne, og på denne mannen er jeget derfor sjalu. 

«It appears to be an erotic scenario», skriver Carson (D, 160). Hun leser jeget som Sapfo selv, 

og finner at de tre personene i diktet utgjør en triangelfigur. Sapfo begjærer kvinna, men jeget 

har ikke tilgang på denne kvinnas oppmerksomhet, mannen utgjør ei hindring for jegets begjær. 

Triangelet består dermed av de tre punktene elsker, elsket og hindring, og det er Sapfos både 

selvgranskende og sjalu blikk som ordner personene og forbindelsene mellom dem som hjørner 

og linjer i et triangel.18 I et slikt triangulært sjalusiforhold er det egentlig ikke plass til alle tre, 

og Sapfo erkjenner at hun selv er overflødig: 

 
A jealous lover covets a certain location at the centre of her beloved’s affection only to find it occupied 
by someone else. If jealousy were a dance it would be a pattern of placement and displacement. Its 
emotional focus is unstable. Jealousy is a dance in which everyone moves. (D, 160)  
 

Den eneste måten Sapfo kan få kvinnas oppmerksomhet på, er ved å danse denne sjalusiens 

dans som setter triangelet i bevegelse og starter et mønster av «placement and displacement», 

plassering og forskyvning. Slik er sjalusien dialektisk:  

 

For the jealous lover must balance two contradictory realities within her heart: on the one hand, that of 
herself at the centre of the universe and in command of her own will, offering love to her beloved; on the 
other, that of herself off the centre of the universe and in despite of her own will, watching her beloved 
love someone else. (D, 165) 

 

Dialektikken ligger i den stadige forflytninga. Men Sapfo danser ikke sjalusiens dans. Heller 

vender hun seg mot seg selv, og i denne introspeksjonen blir Sapfo tømt for sanselig persepsjon, 

som om hun på et vis befinner seg utafor seg selv, utafor sin egen kropp. Carson leser dette som 

en «spritual event» (D, 161) hvor Sapfo trer inn i ekstase. Ekstase, etter det greske ordet 

                                                
18 Vektlegginga av at det er hindringa og ikke bare sjalusien som er avgjørende for en slik triangelfigur, har jeg 
fra Carsons lesning av det 31. fragmentet i Eros the bittersweet (EB, 12-17).  
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ekstasis, betyr direkte oversatt «stående utenfor en selv» («standing outside oneself») (D, 161). 

I denne utenfortilstanden sier Sapfo «I am» og er dermed allikevel til stede som en kjerne i seg 

selv. 

 Både sjalusien og ekstasen er tilstander som kjennetegner elskeren, mener Carson, men 

for henne utgjør ingen av disse tilstandene lesningas endepunkt. Heller løfter hun fram 

fragmentets siste bevarte linje, som går slik: «But all is to be dared, because even a person of 

poverty …» (gjengitt i D, 159). Med utgangspunkt i det dristige vågemotet denne linja beveger 

seg ut i, foreslår Carson at fragmentet ikke bare er et konvensjonelt erotisk dikt, men at Sapfo 

(som enkelte historikere ifølge Carson mener at var prestinne i Afrodite-kulten på Lesbos) 

favner videre og ønsker å si noe om «the metaphysics or even the theology of love» (D, 162).  

Da er det som om diktet spør: Hva er det kjærligheta utfordrer («dares») selvet til å gjøre? 

Hvorpå Carson mener at fragmentet, i sin ufullstendige form, foreslår at svaret er: «Love dares 

the self to leave itself behind, to enter into poverty» (D, 162). Slik lar Carson Sapfos 

selvgranskende og sjalu blikk ende i det metafysiske; den erotiske kroppsligheta blir utvida til 

også å antyde mer åndelige tiltrekninger. Det hele funderer Carson i kjærligheta: Kjærlighetas 

vågestykke er å velge bort seg selv, å ville miste seg selv. Ved å kalle dette kjærlighetas 

metafysikk eller (til og med) teologi, er det kjærlighetas tankesystem eller visdom Carson ender 

opp ved. Samtidig er det tydelig at kjærligheta i Carsons resonnement begynner i det kroppslige. 

Fra sjalusien, gjennom ekstasen, har hun overført kjærligheta fra en kroppslig til en åndelig 

sfære.  

 Når Carson i den andre delen tar for seg middelaldermystikeren Marguerite Porete (ca 

1250-1310) spiller fortsatt den kroppslige kjærlighetas former med, både som frasparkspunkt 

og måte å ordlegge seg på. Poretes tanker og språk rommer både begjær, sjalusi og erotikk. Det 

er Poretes verk The mirror of simple souls19 [Le Mirouer des simples âmes anienties et qui 

seulement demeurent en vouloir et désir d’amour] Carson tar for seg. For dette verket blei 

Porete dømt for kjetteri og brent på bålet i Paris. Carson karakteriserer The mirror som ei 

teologisk avhandling og ei selvhjelpsbok for mennesker som søker Gud. Gjennom sju 

forskjellige kjærlighetstrinn beskriver Porete den troendes mulige vei fra «boiling desire» til en 

tilstand av «ecstasy in which the soul is carried outside her own Being and leaves herself 

                                                
19 Carson bemerker at hun har «consulted and adapted» to nylige engelske oversettelser av Marguerite Poretes 
verk i essayet. Disse er: Marguerite Porete: The Mirror of Simple Souls oversatt av E. Babinsky fra 1993 (New 
York, Paulist Press) og The Mirror of Simple Souls oversatt av E. Colledge, J.C. Marler og J. Grant fra 1999 
(Indiana, Notre Dame University Press).  Hvilken hun har brukt hvor, og om hun har gjort endringer, har hun ikke 
markert.  
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behind» (D, 163, min kursivering). Denne ekstasen er ei erfaring av å være splitta: Porete 

opplever at hun er utafor seg selv, samtidig som hun, som det ikke er til å komme utenom, er i 

seg selv. Hos Porete er prosessen av å forlate seg selv, som ligner Weils term om avselving, et 

aktivt valg gjort av fri vilje. Nettopp den frie viljen ser hun som essensen av sitt menneskelige 

selv, og hun tolker denne viljen til å være gitt henne av Gud for at hun skal kunne gi den tilbake. 

Porete selv bruker termen «soul»; det er denne hun tenker seg at kan smelte sammen med Gud. 

Carson, derimot, bruker konsekvent ordet «self», og gjør det dermed tydelig at hun bruker 

Porete til sitt eget formål, som er å utvikle et selvstendig begrep om avselving. 

 Å gi seg selv tilbake til Gud ser Porete som en forskjell mellom alt og ingenting. Hun 

snakker om seg selv som «null, worthless, deficient, deprived and naked», ja, hun skriver til og 

med: «I who am in the abyss of absolute poverty» (gjengitt i D, 164). Også hos Porete kobler 

Carson denne fattigdommen til kjærligheta. For det fattige jeget lengter etter motsatsen sin: 

Gud i sin fylde. I seg selv er Porete ingenting, men denne fattigdommen rommer samtidig «an 

amazing and inexpressible kind of repletion», oppsummerer Carson (D, 164). Fattigdommen 

inneholder ei metning, fordi fattigdom innebærer muligheten for å bli fylt av Gud. Dette 

paradokset, denne tilstanden av både-og, er helt grunnleggende og bærende i Poretes opplevelse 

av sin egen relasjon til Gud.  

 Språket Porete bruker om Gud og gudslengselen sin, er utprega erotisk. Hun kaller Gud 

for «overflowing and abundant Lover», «the Spouse of my youth» og dessuten «the most high 

Jealous One», siden Gud har strippa henne for seg selv og heller plassert henne i «divine 

pleasure» uten seg selv (gjengitt i D, 164). Med bakgrunn i dette gjenfinner Carson sjalusiens 

triangelfigur også hos Porete. Avstrippinga Marguerite opplever i møte med Gud, den sjalu akta 

hvor Gud fjerner Marguerites selv fra Marguerite, muliggjør et tenkt triangel hvor Marguerite 

selv utgjør to av hjørnene. Dette gjør relasjonen hennes til Gud mer komplisert enn en enkel 

forbindelseslinje hvor bare hun og Gud utgjør endepunktene. For innbakt i relasjonen, som 

triangelets form viser, finnes hennes egen kjærlighet til seg selv, og denne egenkjærligheta 

forhindrer henne i å være udelt lojal overfor Gud. Carson skriver: «This affection, like most 

human erotic feeling, is largely self-love: it puts Marguerite in bondage to Marguerite rather 

than to God» (D, 166). Marguerites løsning for å forbigå hindringa egenkjærligheta utgjør, 

ligner Sapfos. Også Porete ønsker å tre ut av triangelets sjalusidans ved å forlate seg selv. 

Carson beskriver det slik: 

 
For in order to (as she [Porete] says) «answer God loyally» she cannot stay one with her own heart or 
with her own will, she cannot love her own love or love herself loving or love being loved. And insofar 
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as she can «annihilate» all these – her term – she can resolve the three angles of the dance of jealousy into 
a single nakedness and reduce her Being from three or two to one (D, 166). 
 

For å svare på relasjonen hun føler hun har til Gud, ønsker altså Porete å kle seg selv naken. 

For Porete blir dette å svare på kjærlighetas fordring: å fjerne sin egen kjærlighet. Hensikten er 

å nærme seg Gud på en uhindra måte. Men siden hun selv utgjør to av hjørnene i triangelet, 

ender hun da opp med å bare ha ett punkt igjen: Gud. Å nå dette stadiet skildrer Porete som en 

tilstand hvor «the Soul is rendered into the simple Deity, in full knowing, without feeling, 

beyond thought. … Higher no one can go, deeper no one can go, more naked no human can be» 

(gjengitt i D, 166, Carsons ellipse). Troa fordrer av henne å fjerne det som utgjør selvet og tre 

inn i en selvløs tilstand. Denne tilstanden utgjør det øverste målet i Poretes sjutrinnsmodell for 

å nærme seg Gud. 

 Også i Simone Weils ønske om å forlate seg selv, avskape seg selv gjennom decreation, 

gjenfinner Carson triangelets sjalu dans. Hos Weil, skriver Carson, er det tredje forstyrrende 

elementet hele skapninga, hele Guds skaperverk. I Gravity and grace20 [La pesanteur et la 

grâce] fra 1947 skriver hun: 

 
All the things that I see, hear, breathe, touch, eat; all the beings I meet – I deprive the sum of total of all 
that of contact with God, and I deprive God of contact with all that insofar as something in me says «I». 
I can do something for all that and for God – namely, retire and respect the tête-a-tête. (Gjengitt i D, 168)  
 

Weil beskriver her en følelse av å stå i veien for kjærligheta som finnes mellom Gud og 

skapninga. Så lenge hun har muligheten til å si «jeg» forstyrrer hun den direkte kontakten 

mellom dem. Selvet, slik Weil tenker det, er en skygge som blokkerer Guds lys; noe en tar for 

å være noe, men som egentlig ikke er noen ting. Derfor, siden selvet ikke er noe å spare på, men 

heller bare forstyrrer, ønsker hun å fjerne seg selv, å tre ut av triangelet. Hun vil avskape seg 

selv, for først da kan det finnes det hun mener er en «perfect union of love between God and 

the earth I tread, the sea I hear» (gjengitt i D, 168). Det er dette hun beskriver gjennom nyordet 

decreation, som hun betrakter som et program for å forlate seg selv for å nå fram til Gud. Weil 

definerer ikke hva hun mener med dette utover det allerede gjengitte mystiske målet «to undo 

the creature in us» (gjengitt i D, 167).  I essayet gjør Carson det som sagt imidlertid tydelig at 

det som skal avskapes, er selvet. I forlengelse av Porete-lesninga si påpeker Carson at Weil 

tenker at det eneste mennesket virkelig besitter, er muligheta til å si «jeg».  Denne muligheta 

bør mennesket gi avkall på og gi tilbake til Gud. Weil skriver: «God can love in us only this 

consent to withdraw in order to make way for him» (gjengitt i D, 168). Å tre ut av sitt eget 

                                                
20 Carson har benytta seg av Arthur Wills oversettelse fra 1997 (Nebraska, University of Nebraska Press).  
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sentrum framstår som en slags test den troende blir utfordra til, for slik heller å gjøre plass til 

Gud. Ønsket om avselving har slik troa som igangsetter og drivkraft; avselvinga framstår som 

ei handling gjennomført i kjærlighet til Gud. For, slik Carson konkluderte med utgansgpunkt i 

Sapfo: Kjærligheta utfordrer selvet til å forlate seg selv og tre inn i fattigdom. Denne selvets 

fattigdom blir snudd til absolutt fylde i møte med Gud. 

 Avselvinga – avskapelsen av hele selvet – tydeliggjør at kvinnene mener de må forandre 

seg for å kunne bli ett med Gud. For å nærme seg den fjerne Gud, må selvet, slik Carson 

framstiller det, også bli til noe fjernt; selvet må tre ut av seg selv, så Gud heller kan fylle 

tomrommet hvor selvet var. Tanken om å være fattig i seg selv for å kunne være rik i Gud 

innebærer det samme. Denne forandringa innebærer ei overføring over ei grense, innebærer et 

skifte fra fjern til nær, og nettopp derfor mener jeg at den kan bli betrakta som en oversettelse. 

Oversettelse som i å bære noe over en distanse; translatio.  

 Kvinnenes oversettelse av selvet kommer imidlertid ikke helt i mål. Carson framhever 

at det er umulig for kvinnene å være aleine med Gud så lenge de har et eget selv; det er umulig 

å nærme seg Gud i kjærlighet uten å bringe seg selv med i denne tilnærminga. For å tydeliggjøre 

avselvingas umulige ønske siterer Carson Weil: «If only I could see a landscape as it is when I 

am not there. But when I am in any place I disturb the silence of heaven by the beating of my 

heart» (gjengitt i D, 169). Og: «Perfect Joy excludes even the very feeling of joy, for in the soul 

filled by the object no corner is left for saying ‘I’» (gjengitt i D, 170). Avselvingas mål er å 

presse selvet så langt ut til ytterkanten at Gud fyller det helt, og muligheten for å si «jeg» blir 

borte. Men dette målet er unåelig. Å forlate selvet kan aldri bli mer enn et ønske.  

Avselvingas erotiske drivkraft og kroppslige forankring 

Det åndelige ønsket om å bli ett med Gud, springer i Decreation-essayet ut fra et kroppslig 

begjær. At den åndelige higenen kvinnenes tro medfører har tydelige forbindelser til erotiske 

følelser, blir særlig tydelig i Carsons lesning av Sapfo. For det er påfallende at Carson i et essay 

som handler om selvets avskapelse i møte med Gud, inkluderer et fragment av Sapfo som ikke 

eksplisitt nevner Gud, men som Carson heller argumenterer for at henvender seg til den greske 

gudinna Afrodite. Men ved å inkludere Sapfo, framhever Carson avselvingas erotiske drivkraft. 

 Essayet «Decreation» er ikke det eneste stedet hvor Carson behandler Sapfos 31. 

fragment. Også i det boklange essayet Eros the Bittersweet fra 1986 tar Carson for seg diktet 

som gjerne blir omtalt som Sapfos ode til sjalusien. Til forskjell fra lesninga i Decreation-

essayet, blir fragmentet i Eros the Bittersweet ikke satt i noen åndelig sammenheng, men 
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fungerer heller som utgangspunkt for ei utforskning av begjærets (eros’) mange sider.21  Det er 

imidlertid tydelig at Carson bærer med seg mye av tankegodset fra Eros the Bittersweet til 

Decreation-essayet. Dette gjelder ikke bare begjærets triangulære virkemåte i seg selv, men 

også hvordan denne strukturen er å gjenfinne i de språklige strukturene som for eksempel 

kommer til uttrykk i det jeg i denne oppgava kaller translatio. Dessuten tydeliggjør Eros the 

Bittersweet også begjæret som en kroppslig størrelse, slik det også framstår i Decreation-

essayet. Derfor vil jeg både her og seinere benytte meg av Eros the Bittersweet som en kilde til 

å forstå hva slags tanker som ligger til grunn for tankegodset Carson i Decreation-essayet 

skriver fram.  

 Å få kunnskap om noe og det å forelske seg i noe ligner hverandre. Dette utgjør Carsons 

overordna argument i Eros the Bittersweet, slik Steven Marks påpeker i bindet American Poets 

Since World War II av Dictionary of Literary Biography (1998, 49). Kan ikke dette være med 

på å forklare hvorfor Carson innlemmer kjærligheta og begjæret i forsøket hun gjør på å forstå 

hvordan en kan fortelle (om) Gud? For, slik hun ser det, innebærer det å lære Gud å kjenne 

samtidig en form for forelskelse, en form for begjær. Om begjæret og kunnskapen skriver 

Carson: 

 
They [the activities of knowing and desiring] have at their core the same delight, that of reaching, and 
entail the same pain, that of falling short or being deficient. […] Stationed at the edge of itself, or of its 
present knowledge, the thinking mind launches a suit for understanding into the unknown. So too the 
wooer stands at the edge of his value as a person and asserts a claim across the boundaries of another. 
Both mind and wooer reach out from what is known and actual to something different, possibly better, 
desired. (EB, 71) 

 

Til grunn for både kunnskapen og begjæret ligger aktiviteten det er å strekke seg mot noe. 

Samtidig er begge, som begjærende aktiviteter, også kjennetegna av det å komme til kort i 

ønsket om å nå dette noe. Dette siste er en følge av det å ha grenser; en kan ikke komme lenger 

enn til disse grensenes kant. Nettopp grensene forstår Carson som helt grunnleggende for 

begjæret: 

 
Eros is an issue of boundaries. He exists because certain boundaries do. In the interval between reach and 
grasp, between glance and counterglance, between ‘I love you’ and ‘I love you too,’ the absent presence 
of desire comes alive. But the boundaries of time and glance and I love you are only aftershocks of the 
main, inevitable boundary that creates Eros: the boundary of flesh and self between you and me. And it 
is only, suddenly, at the moment when I would dissolve that boundary, I realize I never can. (EB, 30)  

                                                
21 Will Aitken konfronterer Carson med de to forskjellige lesningene i et intervju. Han påpeker at ei åndelig lesning 
er fraværende i Eros the Bittersweet, hvor hun heller bruker fragmentet for å illustrere mangelen som sentral for 
eros. Carson svarer at forskjellen mellom de to lesningene kommer an på om en tar den avbrutte sistelinja i 
betraktning eller ikke (Aitken 2004, 212). 
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Carson behandler her Eros som gud og dermed som personifikasjon av den kroppslige 

kjærligheta, eller altså av begjæret. Begjæret, som knytta til selvet (og kroppen, som en del av 

selvet) har grenser som ikke kan overstiges. I øyeblikket hvor en ville ha oversteget grensene 

for selvet og slik oppløst selvet, innser en at det er umulig. Akten av å overstige selvet blir 

dermed bare et ønske, et begjær. I Decreation-essayet blir denne innsikten tydelig når kvinnene 

innser at de ikke har mulighet til å nå fram til Gud fullt og helt fordi de ikke kan forlate seg 

selv. Nettopp på grunn av denne umuligheta, disse grensene, kan begjæret finnes. På samme 

måte som selvet har grenser, har også begjæret det. I Carsons essay blir dette særlig tydelig i 

og med personifikasjonen: Eros, begjæret, er en person, og derfor et selv, som er definert av 

grensene sine. 

 På tross av umuligheta av å overstige grensene, er det nettopp drifta etter allikevel å 

overskride som kjennetegner begjæret. Carson skriver: «The Greek word eros denotes ‘want,’ 

‘lack,’ ‘desire for that which is missing.’ The lover wants what he does not have. It is by 

definition impossible for him to have what he wants if, as soon as it is had, it is no longer 

wanting» (EB, 10). Begjæret kan dermed ikke bli oppfylt, fordi tilstanden av å mangle ligger 

til grunn for begjæret. Begjæret opphører hvis en kommer i besittelse av det begjærte. Derfor 

er begjæret en «reaching action», ei utstrekkende handling, som ikke kan lykkes, som ikke 

makter å gripe om objektet sitt, som ikke makter å overstige grensene sine, men som heller 

lukker hendene omkring tom luft (EB, 27-28). Denne erfaringa av å strekke seg uten å nå fram, 

utgjør ei grenseerfaring som fører med seg selvbevissthet: «From a new vantage point, which 

we might call self-consciousness, he [the lover] looks back and sees a hole» (EB, 33). Gjennom 

selvrefleksjon kommer elskeren fram til at mangelen ligger til grunn for begjæret.  

 Ei slik selvbevissthet rammer de tre kvinnene Carson skriver om i Decreation-essayet. 

Ønsket deres om å forlate selvet innebærer i bunn og grunn et ønske om å la selvet mest av alt 

være mangel. I stedet for å være forankra i selvet, ser Carson med utgangspunkt i de tre 

kvinnene for seg en tilstand, en Væren hvor selvet er forlatt, en eksistens uten selvet. De 

begjærer en selvløs tilstand, som altså er ei umulighet. Den allerede nevnte Jessica Fisher 

foreslår at Carson anser begjæret heller enn selvet for å utgjøre menneskets essens (2015, 10). 

At Carson undersøker andre muligheter for å tenke omkring mennesket enn selvet, kommer 

tydelig fram i for eksempel essayet «The Gender of Sound» fra Glass, Irony and God, hvor hun 

avslutningsvis spør: «I wonder if there might not be […] another human essence than self» 

(GIG, 136-137). I og med at Fisher har hele Carsons forfatterskap i tankene, stiller jeg meg ikke 
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direkte uenig i påstanden hennes. Men innen rammene av Decreation-essayet mener jeg det er 

unødvendig og også feilaktig å tenke begjæret som en alternativ menneskelig essens fordi det i 

dette essayets sammenheng nettopp er selvet som er viktig. Det er selvet som skal avskapes, det 

er selvet som skal krysse grensene sine og bli forlatt.  

 Selvet innebærer som nevnt både kropp og sjel. Når Carson gjennom Sapfo framhever 

begjæret som avselvingas drivkraft, er dette samtidig med på å framheve avselvingas kroppslige 

sider. For begjæret, slik det framstår hos Carson, er en tydelig kroppslig størrelse. I Eros the 

Bittersweet framhever Carson dette ved å påpeke at «Sappho and her successors in general 

prefer physiology to concepts. The moment when the soul parts on itself in desire is conceived 

as a dilemma of body and senses» (EB, 6-7, mine kursiveringer).22 Øyeblikket Carson her 

skriver om, er øyeblikket hvor selvet splittes som følge av begjærets triangulerende virkemåte. 

Det Carson framholder, er at Sapfo behandler begjæret fysiologisk heller enn konseptuelt, altså 

er begjæret hos Sapfo noe som angår kroppen og kroppens sanser. Det samme mener jeg er 

tilfelle hos Carson selv, som bygger mye av sin forståelse på Sapfo. I Decreation-essayet 

kommer dette til uttrykk ved at begjæret tydeliggjør kroppens involvering i troas utstrekkende 

bevegelse mot Gud; når kvinnene begjærer Gud, søker de å strekke seg selv som kropp og sjel 

i retning av Gud.  

 At Carson engasjerer kroppen i undersøkelsen sin av de tre kvinnenes gudsframstilling, 

blir også tydelig ved et par bemerkninger hun gjør i Weil-lesninga si. For der Porete først og 

fremst er opptatt av sjela, innlemmer Weil kroppen i det hun ønsker å avskape; de-kreasjon 

innebærer også en utslettelse av kreasjonen, av den fysiske kroppen. Weil hadde problemer med 

å spise hele livet sitt, noe Carson påpeker og slik foreslår som en følge av Weils decreation (D, 

175). 23  I Carsons bruk av begrepet er det dermed tydelig at avselvingsprosessen ikke bare 

rommer sjela, som hos Porete, men også kroppen, altså hele selvet. Weils spiseforstyrrelser, 

«self-starvation» (D, 173), utgjør på skrekkelig vis en del av ønsket hennes om å avskape seg 

selv. I oversettelsen avselvinga innebærer, spiller altså kroppen en vesentlig rolle. Avselvinga 

forsøker å oversette fra kroppslig erotikk til åndelig kjærlighet, og denne oversettelsen går 

                                                
22 At Carson her bruker ordet «soul» påvirker ikke det faktum at det er selvet Carson i «Decreation» er opptatt 
av, i og med at Carson i Eros the Bittersweet ikke skriver om avselving. 
23 Jeg er klar over at den Simone Weil som opptrer både i Weils egne tekster og i Carsons essay ikke er identisk 
med den historiske personen Simone Weil. Når jeg her inkluderer Weil som historisk person (den spiseforstyrrede) 
sammen med den Weil som trer fram i forfatterskapet hennes, følger jeg Carsons eget resonnement som heller 
ikke skiller mellom liv og tekst: Hos Carson inngår begge deler som et ledd i det å utvikle hennes egen forståelse 
av decreation-begrepet. I litteraturteoretisk sammenheng er en slik tanke om felles identitet imidlertid høyst 
problematisk; en kan ikke trekke direkte slutninger fra historisk person til forfatterpersonlighet i et verk, og 
omvendt.  
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gjennom kroppen, som en del av selvet. Ønsket om å være fattig i seg selv innebærer en vilje 

til å forlate både sjel og kropp.  

«With»: oversettelsens stereoskopi 

Begjærets og selvets avhengighet av grensene fører som nevnt med seg at avselvingas 

oversettelse er umulig å gjennomføre. I Decreation-essayet framstår avselvinga derfor som et 

ønske, en drivkraft, ei utstrekkende handling som ikke makter å gripe om objektet sitt. At 

avselvinga ikke når et endelig punkt, men heller forblir en stadig pågående prosess kjennetegna 

av et vedvarende spenn, markerer Carson med den i anførselstegn satte preposisjonen «with».24 

Dette har hun fra Porete, som skriver: «I loved myself so much along «with» him that I could 

not answer loyally» (gjengitt i D, 169).  I higenen etter Gud oppstår et problem, og dette 

problemet er nettopp hvordan en kan være med Gud når det er umulig å oversette selvet til noe 

selvløst. For i og med at en i møte med Gud alltid bringer seg selv med, er målet om å bli ett 

med Gud umulig å nå. Kvinnene kommer, slik Carson ser det, ikke lenger enn til det å være 

«med»25 Gud. Carson slår fast: «Withness is the problem» (D, 169) og kommer med dette inn 

på noe helt sentralt ved avselvingas vesen som oversettelse, slik jeg i dette underkapitlet vil 

vise. Begrepet om withness, som jeg velger å la være å oversette til norsk, tydeliggjør hvordan 

begjæret som drivkraft fører til at avselvinga resulterer i en stereoskopisk 

oversettelsesvirksomhet. Her er jeg inne på noe flere har kommentert før meg, noe jeg vil gjøre 

rede for underveis. Mitt bidrag, som jeg vil argumentere for, er imidlertid å se stereoskopien 

som et resultat av at den troende strekker seg etter Gud.  

 Avselvinga er prega av grenser som ikke kan bli oversteget. Men, selv om kvinnene 

ikke har nådd fram til det begjærte målet, befinner de seg heller ikke i utgangsposisjonen. 

Kvinnene er ikke lenger det selvet de var, men noe annet. Som det står i Eros the Bittersweet: 

«Desire changes the lover. […] The change gives him a glimpse of a self he never knew before» 

(EB, 37). Det i anførstelstegn satte «with» viser at kvinnene befinner seg i en tilstand av å være 

midt imellom, et sted hvor både utgangsposisjonen (selvet) og målet (Gud) er til stede. I 

Decreation-essayet er det tydelig at denne mellomtilstanden først og fremst er et ønske, «a sort 

of dream of distance» (D, 173). Med bakgrunn i Eros the Bittersweet blir det enda tydeligere at 

                                                
24 Når jeg henviser til «with», anførselstegn og kursivering inkludert, er det for å tydeliggjøre at anførselstegna er 
en del av ordet jeg siterer. Den i anførselstegn satte preposisjonen «with» utgjør et sentralt begrep i denne oppgava. 
25 Med «med» mener jeg det samme som Carsons begrep «with». I oppgava vil jeg gjennomgående bruke «with» 
om Carsons begrep, men for setningsflytens skyld bruker jeg den norske presposisjonen «med», satt i 
anførselstegn, når jeg bruker ordet som en preposisjon i ei setning. 
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denne mellomtilstanden bare er et forestilt sted. I forlengelse av Aristoteles’ begrep om 

phantasia skriver Carson: «[E]very desiring mind reaches out toward its object by means of an 

imaginative action» (EB, 169).  Det er gjennom forestillingsevnen at begjæret kan strekke seg 

utover, ja, begjæret er selv ei forestilt handling i den forstand at begjæret forestiller seg noe det 

ikke har og strekker seg etter dette. 

 Det er også forestillingsevnen som gjør begjæret selvbevisst gjennom å gjøre begjæret 

klar over grensene sine. Dette skjer i og med begjærets triangulære form. Carson setter 

forestillingsevnen i forbindelse med triangelfiguren og mener at «[d]esire cannot be perceived 

apart from these three angles» (EB, 169). Hvorfor er triangelfiguren helt vesentlig for begjæret? 

På grunn av hindringa figuren inkorporerer. Triangelet viser at det ikke er noen umiddelbar 

relasjon mellom to punkter eller personer, men at de to hele tida må forholde seg til og bli 

forstyrra av et tredje punkt for å være forbundet. Det tredje punktet er altså ei hindring som 

samtidig utgjør det sammenbindende punktet mellom to andre punkt (slik et triangel er 

avhengig av tre punkt for å være en fullendt figur). Begjæret er triangulært, og det er bare som 

ei forestilt handling at hindringa som ligger inkorporert i begjæret kan overstiges. I Sapfos 

tilfelle er denne hindringa en konkurrerende elsker. I Poretes tilfelle er det forhindrende 

tredjepunktet mer intrikat; det er henne selv, erkjennelsen av at hun som et selv har grenser. I 

Weils tilfelle er erkjennelsen lignende; det er selve skapningen som står i veien, og dermed også 

det faktum at hun er skapt, at hun har en kropp som hun er bundet til.  

 Like fullt som det er forestillingsevnen som skaper den selvbevisste triangelfiguren som 

et ledd i det å strekke seg etter det forestilte begjærte objektet, er det også foretillingsevnen som 

ser umuligheta av å nå dette objektet, og som slik forstyrrer den forestilte tilstanden hvor 

kvinnene er ett med Gud. Dette viser triangelets tredje punkt, som utgjør ei hindring, ei grense 

mellom den som begjærer og det begjærte objektet. Dermed er det forestillingsevnen som 

avskaper selvet, som ser selvet med Gud (i og med triangelfigurens tredje punkt som 

sammenbindende), samtidig som det er forestillingsevnen som også ser umuligheta av dette (i 

og med det tredje punktet som ei hindring). Avselvinga blir i forestillinga slik til en tilstand av 

å være «with». «With» i anførselstegn innebærer både avstand og nærhet.  

 Hindringa som er inkorporert i triangelet fører med seg at begjæret umulig kan stilne, 

men hele tida må bevege seg. Triangelet er prega av, slik det står i både Decreation-essayet og 

i Eros the Bittersweet, en stadig «placement and displacement», plassering og forskyvning (D, 

160; EB, 14). Dette er sjalusiens dans. Denne egenskapen ved triangelfiguren påpeker Carson 

som stereoskopisk: 
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The Third component plays a paradoxical role for it both connects and separates, marking that two are 
not one, irridating the absence whose presence is demanded by eros. When the circuit-points connect, 
perception leaps. And something becomes visible, on the triangular path where volts are moving, that 
would not be visible without the three-part structure. The difference between what is and what could be 
is visible. The ideal is projected on a screen of the actual, in a kind of stereoscopy. (EB, 16-17, min 
kursivering)  

 

Det tredje punktets på samme tid forhindrende og sammenbindende funksjon er paradoksal, og 

gjennom denne paradoksale egenskapen blir noe nytt synlig. Dette er det stereoskopiske: 

Sammen med det som er, ser det stereoskopiske det som kunne ha vært, i ett samsyn. Dette er 

et resulat av forestillingsevnen, som både ser to bilder sammen, samtidig som kanten mellom 

bildene er tydelig. Forestillingsevnen gjør tydelig «an edge between two images that cannot 

merge in a single focus because they do not derive from the same level of reality – one is actual, 

one is possible. To know both, keeping the difference visible, is the subterfuge called eros» (EB, 

69, min kursivering). Forestillingsevnen ser det faktiske («actual») sammen med det mulige 

(«possible») og slår slik sammen to ulike nivåer av det virkelige til ett felles, men uskarpt bilde. 

Det uskarpe beror på den stadige plasseringa og forskyvninga. Selv om Carson i Decreation-

essayet ikke bruker ordet stereoskopi, mener jeg at det nettopp er et stereoskopisk samsyn 

«with» betegner. Begge deler er kjennetegna av det å se det umulige sammen med det mulige, 

av å vite av begge, samtidig som forskjellen synes. I avselvingas tilfelle innebærer dette å 

overstige den faktiske adskillelsen mellom selvet og Gud og se en mulig enhet. Det er dette 

som er det stereoskopiske synet: Å se muligheta av Guds eksistens i den faktiske verden.  

  Det stereoskopiske samsynet, «with», er en følge av eros’ listige spill. Også dette 

tydeliggjør triangelet, som nettopp er «three points of transformation on a circuit of possible 

relationship, electrified by desire so that they touch not touching» (EB, 16, min kursivering). 

Om triangelets relasjon bruker Carson ordet transformasjon. Dette ordet ligner translatio, 

oversettelse. Slik, mener jeg, er det mulig å se triangelets «with» som ei oppsummering av 

avselvinga som oversettelse: som en stadig pågående sammenstillingsprosess mellom 

menneskene og den fjerne Gud som aldri hviler og heller aldri når i mål. 

 Den umulige, men i forestillinga mulige, tilstanden av å være «with» kan en også finne 

i andre av Carsons verker, for eksempel i Economy of the Unlost fra 1999. Her framhever hun 

det hun kaller withness26 som bokas metode, og skriver: «Sometimes you can see a celestial 

                                                
26 Som ei bemerkning til withness nevner Carson den engelske oversettelsen av Johannesevangeliet 1,1-18, hvor 
det står «And the Word was with God». Med utgangspunkt i dette sitatet spør Carson: «What kind of withness is 
it?» (2009, viii). Deretter utlegger hun hva det greske ordet, som på engelsk er oversatt med «with» kan romme: 
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object better by looking at something else, with it, in the sky» (Carson 2009, viii). Å se to 

objekter sammen, og å veksle på fokuseringspunktet, kan gjøre at begge objektene blir 

tydeligere, kanskje særlig det objektet en ikke rekker oppmerksomheta mot i øyeblikket.27 At 

withness, eller altså stereoskopi, spiller en sentral rolle i Carsons forfatterskap er noe flere har 

bemerka. Fisher framholder at Carsons mesterstykke består i, på stereoskopisk vis, å vise oss 

den samtidige nærheta og avstanden mellom ting (2015, 12). Chris Jennings påpekr i «The 

Erotic Poetics of Anne Carson» mye av det samme, idet han foreslår det erotisk triangulerende 

som et gjennomgangstema i Carsons forfatterskap: «Carson gives her writing a triangular 

structure by binding the terms juxtaposed not only to each other but to a liminal position 

between them» (2001, 923). Det liminale ved det tredje punktet innebærer det å oppta en 

posisjon på begge sider av ei grense, og er slik knytta til en prosess’ overgangsfase. Som følge 

av det Jennings omtaler som Carsons liminalitet, mener Jennings at en hos Carson må akseptere 

at hver enhet potensielt også kan inneholde motsetninga si, som en form for «constant shifting» 

(928). Dette, sier han, er stereoskopisk; å skape flertydighet, å se flere ting på én gang. «The 

stereoscope is Carson’s metaphor for making the ‘difference between what is and what could 

be visible[’]» (929). Både Fisher og Jennings kaller Carsons poetikk stereoskopisk. Dermed er 

det tydelig at Decreation-essayet, gjennom sin undersøkelse av «with» og det stereoskopiske 

blikket som følger, befatter seg med helt sentrale spørsmål i Carsons forfatterskap som helhet.28  

 Stereoskopet, som utgjør en metafor for flertydighet, er som forklart i innledninga et 

apparat hvorigjennom en kan betrakte to fotografier på én gang. Stereoskopet er altså en 

konstruksjon, og Carson framhever at det er forestillingsevnen som skaper denne 

konstruksjonen. I Decreation-essayet, slik jeg ser det, er det tydelig at det er kvinnenes tro som 

setter i gang forestillingakten hvor kvinnene ser seg selv «med» Gud, ja, troa framstår som 

stereoskopets kikkehull, i og med at det er troa som forestiller seg muligheten av å være med 

Gud. Troa framstår slik som et konstruert samsyn som ser det umulige sammen med det mulige, 

det usynlige sammen med det synlige. Sagt annerledes fører troa med seg oversettelse: Troa 

bærer Gud og selvet over distansen som skiller dem, slik at de kan være nær hverandre. Dette 

                                                
«When used with the accusative case, this preposition means ‘toward, upon, against, with, ready for, face to face, 
engaging, concerning, touching, in reply to, in respect of, compared with, according to, as accompaniment for’». 
Poenget hennes synes å være at withness kan romme et vell av betydninger og finne sted på mange måter. 
27 Carson gjør i Economy of the Unlost sammenlignende lesninger av Simonides fra Keos og Paul Celan, altså 
leser hun de to med hverandre. 
28 Også Lee Upton er i sin bok Defensive Measures (2005) inne på den samme kvaliteten ved Carsons virke. I 
kapitlet «Scholarship and Debasement: Overlaying the Defenses in Anne Carson» framholder han at Carsons 
skrivemåte er kjennetegna av en villet feil, «error». Dikta hennes «[are] setting up a defense against completion» 
(Upton 2005, 101). I sin vektlegging av feilen, trekker Upton veksler på Arisoteles’ metafordefinision. 
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ender i withness, som gjennom å spille på ordlikheta med både verbet og substantivet «witness» 

henviser til på hva slags vis de tre kvinnene Carson skriver om, tjener som vitner for Gud i 

verden. I en tilstand av å være «med» Gud forteller de om en Gud som er «med» verden. Og 

dette er et mysterium, slik Carsom omtaler det i Eros the Bittersweet: «Eros […] who acts out 

of love of paradox, that is as he folds the beloved object out of sight into a mystery, into a blind 

point where it can float known and unknown, actual and possible, near and far, desired and 

drawing you on» (EB, 110, min kursivering). Og dette troas mysterium er paradoksalt.  

FarNear: den paradoksale oversettelsen av Gud til språk 

Anne Carson har latt det påstått tredelte essayet «Decreation» få en fjerde del, og innrømmer at 

hun dermed motsier seg selv. Like fullt, som hun skriver: «I don’t feel the cause of this 

inconsequence is me. Rather it originates with the three women we are studying and the cause 

of the fact that they are writers» (D, 171, min kursivering). Der de tre første delene handler om 

hver av de tre kvinnene, innehar den fjerde delen et metaperspektiv på de tre kvinnene som 

forfattere. Fra å fokusere på hva de tre kvinnene har skrevet, løfter den fjerde delen blikket til 

muligheta kvinnene har for å skrive i det hele tatt, og da til muligheta de har for å skrive om 

nettopp Gud. Som transcendent kan ikke Gud fattes eller rommes fullt ut i språket, slik det 

framstår i essayet. Gud er utenomspråkelig, men likevel er det også mulig å sette ord på Gud i 

språket. Slik er det at det er den selvmotsigende fjerde delen som utforsker det underittelen 

framhever som essayets anliggende: kvinnenes måte å fortelle (om) Gud på.  

 Jeg har tidligere argumentert for at avselvinga, slik den framstår i Carsons framstilling 

gjennom de tre kvinnene, kan betraktes som en form for oversettelse. At dette er relevant, blir 

særlig tydelig i denne fjerde delens behandling av de tre kvinnene som skribenter. Oversettelse 

befinner seg i sin bokstavelige betydning innafor språkets domene, og i den fjerde delen 

undersøker Carson avselvingas språklige aspekter gjennom metaperspektivet hun inntar, noe 

jeg i dette underkapitlet vil vise. Her spiller selvmotsigelsen en sentral rolle. At Carson ikke har 

«retta opp» feilen og annonsert allerede fra begynnelsen av at essayet er delt i fire, og ikke tre, 

framhever nettopp dette. Det er også i motsigelsen den fjerde delen begynner, før hun deretter 

går videre til paradokset, som en kanskje kan kalle motsigelsens storesøster.  For paradokset, 

slik Carson tenker det, har mulighet til å overstige språkets begrensninger og allikevel uttrykke 

Gud. 

 Sapfo, Porete og Weil ønsker alle å være så lite som mulig i kraft av seg selv. Dermed 

er det, som Carson påpeker, en selvmotsigelse når de tre samtidig har store ambisjoner på egne 
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vegne: De ønsker å fortelle verden «the truth about God, love and reality». Et sånt prosjekt 

vitner imidlertid mer om «brilliant self-assertiveness» enn om et utsletta selv (D, 171). Dessuten 

innebærer selve aktiviteten å skrive ei særlig oppmerksomhet retta mot ens eget selv, mener 

Carson: 

 
To be a writer is to construct a big, loud, shiny centre of self from which the writing is given voice and 
any claim to be intent on annihilating this self while still continuing to write and give voice to writing 
must involve the writer in some important acts of subterfuge or contradiction. (D, 171, min kursivering)  
 

Å skrive som et utsletta selv er en selvmotsigelse. For et selv som har gått ut fra seg selv og 

smelta sammen med sin absolutte dialektiske motsetning, nemlig Gud, kan ikke lenger fortelle. 

Carson skriver:  

 
But the soul that has been driven by love into God, the soul consumed as into fire, dissolved as if into 
water – such a soul has no intact intellect of the ordinary human kind with which to construe dialectical 
relationships. In other words such a soul passes beyond the place where she can tell what she knows. To 
tell is a function of self. (D, 172)29 

 

Ønsket om å være et utsletta selv gir ikke mening sammen med ønsket om å skrive, for å skrive, 

å fortelle, krever et selv å gå ut ifra. De to posisjonene kan ikke forenes, de to drivkreftene blir 

stående som hverandres motsetninger, sammen utgjør de en selvmotsigelse, nei, mer, de utgjør 

et paradoks, slår Carson fast (D, 172).  

 Motsigelsen preger ikke bare skriveakten, men også menneskelivet mer generelt. 

Motsigelsen går til grunnen av det å være menneske, mener Carson, og derfor preger den også 

oppfatninga vi har av virkeligheta. Med Weil påpeker hun videre at «[c]ontradiction alone is 

the proof that we are not everything» (Weil gjengitt i D, 171), noe Weil ser som et bevis for at 

Gud må finnes, som menneskets dialektiske motstykke. Å være et menneske og derfor befinne 

seg i motsigelsens krysningspunkt, er et pinefullt sted å være. Weil skriver: «Man’s great 

affliction, which begins with infancy and accompanies him till death, is that looking and eating 

are two different operations. Eternal beatitude is a state where to look is to eat» (gjengitt i D, 

175). Å ville spise det en ser er å ville overkomme en avstand, er å ville smelte sammen to 

inntrykk, er å ville overskride motsigelsen som ligger til grunn for menneskelivets vilkår. Eller, 

sagt i forlengelse av avselvinga: Å ville spise det en ser er å ville overskride grensene kroppen 

                                                
29 Her bruker Carson ordet «soul» hvor hun ellers bruker «self». Grunnen til dette er at hun her omtaler Poretes 
forståelse, og derfor forholder seg til begrepsbruken hennes. Selv om Carson veksler på denne måten, er hun 
konsekvent i å bruke selvet som betegnelse når hun kommer med egne forståelser og konkluderende eller drøftende 
utsagn. Dette viser sitatets sistesetning, hvor Carson tolker Porete inn i sitt eget prosjekt, og derfor bruker «self».  
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og selvet setter for begjæret. Som triangelet viser, er denne overskridelsen umulig. Men, sier 

Carson, det finnes allikevel én aktivitet som innebærer en tilstand hvor å se er å spise (uten 

sammenligningsledd), nemlig aktiviteten å skrive. For skrivinga kan konkretisere og holde 

sammen et paradoks. «A writer may tell what is near and far at once», skriver Carson (D, 175, 

original kursivering). I skrifta kan paradokset finnes som ei samtidig enhet, og på den måten 

binde sammen og skille fra hverandre på samme tid.  I skrifta kan avselvinga finne sted.30 

 Litteraturvitenskapelig leksikon definerer paradokset som «en selvmotsigende setning 

som virker meningsløs, men som ved nærmere ettersyn likevel kan gi mening». Slik paradokset 

framstår i Decreation-essayet, utgjør det samtidig både de tre skrivende kvinnenes problem og 

løsning, påpeker Johanna Skibsrud i «ʽTo undo the creature’. The paradox of writing in Anne 

Carson’s Decreation» (2015, 133). Problemet beror på at det avskapte selvet ønsker å skrive, 

noe som altså er et paradoks. Løsninga kvinnene finner i tilstanden hvor å se er å spise, er et 

annet paradoks. At paradokset slik både er problem og løsning, er i seg selv et nytt paradoks.  

 For å kunne fortelle det som er både nært og fjernt, danner Sapfo, Porete og Weil seg «a 

sort of dream of distance in which the self is displaced from the centre of the work and the teller 

disappears into the telling» (D, 173). På denne måten blir skrivinga en fortsettelse av 

avselvingsprosessen; skribentene ønsker å forsvinne inn i det de forteller. Men dette ønsket 

forblir alltid en drøm, noe som bare er mulig gjennom forestillingsevnen. Det er fra denne 

forestilte paradoksale posisjonen hvor selvet er skjøvet ut av sitt eget sentrum at essayets 

kvinner tenker seg at de skriver om Gud. Posisjonen er en selvbevisst selv-løshet. I 

avselvingsprosessen har de søkt å smelte sammen med Gud, men som skribenter drømmer de 

om å holde seg på avstand. Med utgangspunkt i Porete skriver Carson: «No one who talks about 

God can have experienced God’s Love […] because such Love ‘takes away absolutely the 

practice of telling’» (D, 173). Dette utsagnet gjør det nok en gang tydelig at et selv som har 

møtt Gud og er med Gud, ikke lenger kan skrive fordi det ikke lenger har et eget selv å skrive 

ut ifra. Et slikt selv kan heller ikke bli forstått av andre mennesker, men bare av Gud selv. 

Derfor kan den som uttaler seg om Gud, aldri selv ha opplevd Guds kjærlighet. 

Skriveposisjonen kvinnene ønsker seg er paradoksal,31 og minner om den umulige posisjonen 

                                                
30 Første gang Carson framholder skriftas mulighet for å sammenholde et paradoks, skriver hun at det er «the 
written page» som kan «reify this paradox for us» (D, 175). I og med at hun seinere framholder dette som en 
mulighet ved skrivinga (for eksempel D, 179: «It is an impossible motion possible only in writing»), legger jeg 
her ikke vekt på den skrevne sida som en tingliggjøring av paradokset, men fokuserer heller på skriveaktiviteten, 
da denne i tydeligere grad involverer kvinnene og deres avselving. 
31 Et paradoks i paradokset er at Porete, som er opphavet til Carsons påstand om at den som skriver om Gud ikke 
kan ha opplevd Guds kjærlighet, selv skreiv ei lang avhandling om å nå fram til denne kjærligheta, trinn for trinn, 
noe Carson også påpeker (D, 173). 
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av å være «with». Selv om avselvinga betoner ønsket om nærhet, og skriveposisjonen drømmen 

om avstand, ligner de to hverandre idet at begge ender i det paradoksale «with». I virkeligheta 

er «with» umulig, men i skrifta kan dette begjærte stedet finnes; i skrift er det mulig for de tre 

kvinnene å tenke seg å være både nær Gud og fjern fra ham.32 

 Fra den umulige skriveposisjonen, som bare er mulig i skrift, gjør de tre kvinnene noe 

annet umulig: De skriver om en Gud «whose Farness is the more Near,» som ankommer 

gjennom å bringe med seg avstanden sin (D, 179). Slik sammenholder de enda et paradoks, som 

bare er mulig i skrifta: at Gud er både nær og fjern. Nok en gang minner paradokset om 

triangelets spill, som samtidig holder punktene nær og adskilt fra hverandre. På denne måten 

blir drømmen de tre har for skriveposisjonen, å kunne være både fjern og nær samtidig, også til 

et epitet for Gud. Porete beskriver den himmelske Gud (avstand) som mater sjela hennes med 

sannhet (nærhet) med nyordet le Loingprés, noe Carson oversetter med «the FarNear» (D, 176). 

En norsk oversettelse med utgangspunkt i Carson kan være det FjernNære. Gud er den 

FjernNære, og i forlengelse av epitetet sier Carson at også Guds tilstedeværelse i verden er 

FjernNær. Også Weil blir brukt til å påpeke denne egenskapen ved Gud: «God can only be 

present in creation under the form of absence» (gjengitt i D, 179). Å være nær gjennom fravær 

er et paradoks, og epitetet Carson gir Gud rommer derfor også et paradoks, selv om 

sammenstillinga av de to orda fjern og nær i seg selv er et oksymoron.  

 Som begjæret både igangsetter og gjennomsyrer mellomtilstanden av å være «with» er 

også paradokset et resultat av eros’ gjerninger. I Eros the Bittersweet skriver Carson: «At that 

third angle the ruse of eros operates. Paradox is generated» (EB, 95). Hva et paradoks er, 

definerer hun på denne måten: «A paradox is a kind of thinking that reaches out but never 

arrives at the end of its thought. Each time it reaches out, there is a shift of distance in mid-

reasoning that prevents the answer from being grasped» (EB, 81). Paradoksets egenskap av å 

strekke seg uten å nå fram minner om avselvingas i anførselstegn satte «with». Med andre ord 

framstår paradokset som en språklig mulighet for å holde noe sammen på lignende måte som 

«with» kan. Som «with» er det da også mulig å tenke at også paradoksets form er triangulær: 

bestående av to motstridende komponenter og ei hindring mellom dem, som samtidig binder 

sammen. Gjennom paradoksets triangularitet kan en, som ved «with», på tross av språkets 

                                                
32 I «’To Undo the Creature’» ser Johanna Skibsrud likheter mellom Carsons vektlegging av at decreation-
prosessen foregår i språket, i akten det er å fortelle om Gud, og Giorgio Agambens forståelse av at menneskets 
relasjon til språket bare er mulig å undersøke i språk, slik det framgår i hans Homo Sacer fra 1995 (2015, 133-
135). I og med at Skibsrud ikke bruker dette resonnementet omkring språkets og selvets paradoks til å kommentere 
Carsons gudsframstilling spesielt, går jeg ikke nærmere inn på dette her. Av samme årsak benytter jeg meg heller 
ikke av Agamben direkte. 
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utilstrekkelighet (hindring) allikevel finne en måte å sette ord på Gud som ikke kan rommes i 

språket (forbindelse). For paradokset kan oversette Gud inn i språket gjennom spennet som 

paradokset uttrykker. Carson framhever dette i Eros the Bittersweet, riktignok ikke om 

paradokset direkte, men om «puns», ordspill: 

 
Like eros, puns flout the edges of things. Their power to allure and alarm derives from this. Within a pun 
you see the possibility of grasping a better truth, a truer meaning, than is available from the separate 
senses of either word. But the glimpse of that enchanced meaning, which flashes past in a pun, is a painful 
thing. For it is inseparable from your conviction of its impossibility. Words do have edges. So do you. 
(EB, 35, original kursivering) 
 

Ordspillet Carson omtaler, utgjør ei sammenstilling av motstridende elementer som egentlig er 

umulig, men som nettopp derfor gjør det mulig å finne ei bedre sannhet, ei sannere mening. I 

dialektisk motsetning til menneskenes verden som er prega av grenser, tenker Carson seg Gud 

og Guds virkelighet som uten grenser: «Only a god’s word has no beginning or end. Only a 

god’s desire can reach without lack» (EB, 76). Carson spiller her på ei forestilling om at et 

annet, fullkomment språk finnes, som motsetning til det utilstrekkelige språket vi er overgitt til 

for å sette ord på virkeligheta omkring oss.33 Karakteristisk for det ufullkomne menneskelige 

språket, er at orda ikke kan dekke alt. Orda har grenser. Som følge av dette blir ordspillet 

nødvendig i jakta på ei bedre sannhet, idet ordspillet kan overstige, ja gi blaffen i, grensene som 

finnes for orda. Dette mener jeg også gjelder paradokset.  

 Paradoksets funksjon i et ufullkomment språk er å forsøke å beskrive det fullkomne ved 

selv å gripe etter det fullkomne. Dette gjør paradokset ved å forsøke å overstige ordas grenser. 

Men fordi språket er ufullkomment, kommer ikke paradokset lenger enn til å uttrykke ei pinefull 

motsetning, som allikevel inneholder ei sannere mening. Som «with» gjør dermed paradokset 

grensene tydelige. Ved at Carson setter stor forbokstav i både fjern og nær i det sammenslåtte 

ordet FjernNær gjør hun det tydelig at ei slik grense finnes innad i det paradoksale ordet. Og 

som «with» som resultatet av oversettelse ikke er et endelig endepunkt, kommer heller ikke 

paradokset i mål, men befinner seg et sted midt imellom, slik at det fullkomne ikke blir grepet. 

                                                
33 At begrepet eller vesenet Gud er språket fremmed, eller at språket ikke strekker til, er velkjent tankegods. «Deus 
semper major», Gud er alltid større, både enn språket og menneskets forestillinger, er en sentral kristen tanke. 
Apofatisk teologi er ei retning som fokuserer på dette, idet at en her mener at fullstendig kunnskap om Gud er 
uoppnåelig, og at en bare kan beskrive Gud i negative termer, fordi Gud hele tida også er noe annet, noe mer. På 
det teoretiske oversettelsesfeltet er Walter Benjamin (1892-1940) og Jaqcues Derrida (1930-2004) to betydelige 
representanter for et lignende tankegods, i og med at de framhever menneskenes språk som utilstrekkelig, til 
forskjell fra et tenkt fullkomment språk, som Benjamin betegner som et reint språk («reine Sprache»). Her har jeg 
Benjamins «Oversetterens oppgave» [«Die Aufgabe des Übersetzers»] fra 1921 og Derridas «Des Tours de Babel» 
fra 1985 i tankene. Når jeg verken kommer nærmere inn på Benjamin eller Derrida her, er det fordi det i denne 
oppgavas sammenheng holder å vise til den utbredte tanken om at Gud ikke kan rommes i språket.  
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Det fullkomne er fortsatt på avstand, men gjennom denne avstanden kommer det fullkomne 

samtidig nær. Det fullkomne kan altså ikke være nær i det ufullkomne menneskelige språket 

gjennom noe annet enn paradokser. Det kan bare være nær gjennom fravær, som Carson skriver 

om Guds vesen.  

 Som et paradoks står beskrivelsen av Gud som FarNear i tydelig sammenheng med den 

paradoksale mellomtilstanden «with», som avselvingsprosessen endte opp i. Ja, ordet FarNear 

springer plent ut fra avselvingas «with», og viser fram hva dette «with» innebærer: oversettelse. 

Det er nettopp som mellomtilstand mellom fjern og nær, som et både-og som knytter avstanden 

sammen, at FarNear framhever oversettelsen som skjer i avselvinga. Oversettelse, definert som 

å bære noe over en grense eller distanse, beveger seg fra fjern til nær. FarNear tydeliggjør med 

andre ord kvinnenes oversettelse: Kvinnene oversetter fordi de gjør den fjerne Gud nær i skrifta. 

Å skrive om den metafysiske Gud vil alltid være å bringe ham nær. Når Carson i Decreation-

essayet fokuserer på muligheta for å si noe om Gud, og beveger seg langs en akse hvor Gud er 

fjern på den ene sida, og nær på den andre, driver hun med oversettelse: Hun bærer Gud over 

en distanse, flytter Gud fra et område til et annet, fra fjernt til nært, og kanskje også fra nært til 

fjernt. 

 Å gi Gud epitetet FarNear er å oversette en av Guds egenskaper inn i språket, og dermed 

bringe noe fjernt (den metafysiske Gud) over i noe nært (det menneskelige språket), men på en 

måte som framhever avstanden, og dermed også at oversettelsen er umulig. Denne umulige 

oversettelsen som Carson utfører, løfter fram punktene av likhet (nærhet), idet Gud kan rommes 

i språket, samtidig som forskjelligheta bevares (avstand), idet at Gud likevel ikke fullt ut kan 

rommes i språket, siden det må et paradoks til. FarNear tydeliggjør dermed spennet det 

oversettes over, tydeliggjør oversettelse som en triangulerende dans, en stadig pågående 

aktivitet. Som ønsket om å være sammen med Gud, som ikke kan bli mer enn «with», blir 

FarNear, både som epitet for Gud, og som drøm før skriveposisjonen, et begrep som ikke helt 

går opp. Men, som et endepunkt for begjærets utstrekning, gjør ikke dette noe, for begjæret 

ønsker ikke å gripe, men å være en mellomting, en tredje måte å forstå på: en illusjon som 

tilslører objektet sitt i et mysterium. Paradokset FarNear er et slikt tilslørt mysterium.     

 FarNear bærer i seg det umulige, og som «with» bærer det også i seg en tvil: 

Oversettelsen er ikke fullført, er ikke komplett. Dermed bærer epitetet FarNear i seg en liten 

tvil. Carson skriver: «Inside her own telling Marguerite Porete sets up a little ripple of disbelief 

– a sort of distortion in the glass – as if to remind us that this dream of distance is after all just 

a dream» (D, 176). Denne lille tvilen er en form for forvrengning i glasset en ser igjennom, og 
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vil jeg foreslå, noe som tydeliggjør stereoskopet som den glassmekanismen den troende ser 

gjennom. Med andre ord tydeliggjør tvilen troas samsyn som et kunstig, smått forvrengt syn; 

tvilen tydeliggjør paradokset. 

 Det paradoksale gjennomsyrer flere av de mystiske sannhetene om Gud slik de er 

formulert i kristendommen. Det Carson løfter fram som paradoksalt, er bønnen, og dessuten 

kristendommens kjerne: inkarnasjonen. Om Weil skriver Carson: «Prayer seems to have been 

for her an experience of spatial contradiction – or perhaps a proof of the impossible truth of 

God’s motion» (D, 177). Weil selv skriver: 

 
Our Father who art in heaven. There is a sort of humour in that. He is your Father, but just try going to 
look for him up there! We are quite as incapable of rising from the ground as an earthworm. And how 
should he for his part come to us without descending? There is no way of imagining a contract between 
God and man which is not as unintelligible as the Incarnation. The Incarnation explodes unintelligibility. 
It is an absolutely concrete way of representing impossible descent. Why should it not be the truth? 
(Gjengitt i D, 177, original kursivering) 
 
 

Bønnen, inkarnasjonen og Gud er komplett umulige å forstå, men hvorfor skal det nødvendigvis 

bety at de ikke er sanne? Også sannheta, slik den framstår hos Carson, er paradoksal, ja, 

paradokset framstår som den eneste muligheta mennesket har for å komme fram til og uttrykke 

sannheta om Gud.  

Carson og Gud som fake women 

Undertittelen til Decreation-essayet gjør det tydelig at Carsons begrep om avselving er tett 

forbundet med et kvinnelig perspektiv: «How women like Sappho, Marguerite Porete and 

Simone Weil tell God» (min kursivering). Som jeg har nevnt, åpner essayet med å påpeke at 

det vil bestå av tre deler som står til de tre kvinnene det handler om. Men, når det også finnes 

en fjerde del, hvor blir det da av den fjerde kvinna? I dette underkapitlet vil jeg foreslå at Carson 

selv, som en del av den fjerde delens metaperspektiv, trer inn i essayet som et avskapt selv. 

Carsons avselving har slik foregått gjennom de tre kvinnene hun har skrevet om.34 Mot slutten 

av essayet kommenterer Carson hvordan samfunnet avskreiv de tre kvinnenes sannheter om 

Gud. Porete skal for eksempel ha blitt nedvurdert gjennom betegnelsen fake women, et uttrykk 

Carson viderefører til også Sapfo og Weil. Carson setter altså seg selv i et selskap av fake 

                                                
34 Jeg er her i ordvalg inspirert av Paul Meyer, som i sin doktoravhandling She] <Ha?> She påpeker at avselvinga 
hos Carson går gjennom andre mennesker, gjennom andres tenkning. Bare dette å handle gjennom andre, er å 
bevege seg bort fra sitt eget sentrum, påpeker Meyer (2016, 301).  
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women, falske kvinner, og argumenterer i forlengelse av dette for at den sannheta avselvingas 

oversettelse fører fram til ikke kan være noe annet enn paradoksal. I dette underkapitlet vil jeg 

undersøke hvordan dette tar form gjennom å være en del av et tydelig feministisk prosjekt hos 

Carson, et prosjekt som oversetter Gud selv til ei kvinne. 

 Som den fjerde kvinna trer Carson uannonsert inn i essayet, men som forsvunnet inn i 

det hun forteller om. Å komme til syne gjennom å skjule seg er en motsigelse, og som med 

kvinnene hun skriver om, er det mulig å tenke at også Carson gjennomfører paradokset det er å 

skrive om Gud uten å være til stede som et selv. Også hun er altså innhylla i den FjernNære 

skriveposisjonen. Og slik avselvingsprosessen ikke kommer helt i mål for de tre kvinnene hun 

skriver om, gjør den det heller ikke for henne. For ettersom det ikke er til å unngå, er heller ikke 

Carson kvitt selvet sitt: Flere steder i essayet dukker hun opp som et jeg, og hele tida er hun til 

stede i essayet i og med det åpenbare faktum at det er hun som er opphavet til det som står der. 

Carson er med andre ord, mener jeg det er mulig å si, det «with» som samler og ordner stoffet; 

Carson er det «with» som setter de tre kvinnene i sammenheng, som leser dem med hverandre. 

I utgangspunktet har ikke de tre kvinnene noe med hverandre å gjøre, men på grunn av Carson 

har de fått det i essayet.35  

 Uttrykket fake women dukker opp helt på tampen av den fjerde delen, og dermed også 

av essayet som helhet. Carson definerer ikke hva det betyr, men det blir i sammenhengen tydelig 

at uttrykket står for ei nedvurdering av kvinner og kvinners erfaring; falskheta de tre eksplisitte 

kvinnene i essayet blir avskrevet med, blir kobla sammen med det faktum at de er kvinner. Som 

FarNear er heller ikke fake women et uttrykk som opprinnelig er Carsons, men heller Carsons 

oversettelse av det latinske «pseudo-mulier» som blei brukt om Marguerite Porete i prosessen 

mot henne. Carson framhever at det var menn som førte sak mot henne og fordømte 

gudsframstillinga hennes som avvikende fra riktig tro og lære, og følger opp med å mene at 

«[s]ociety is all too eager to pass judgments on the authencity of women’s ways of being but 

these judgments can get crazy» (D, 180). Å ha blitt avskrevet av en slik dom gjelder imidlertid 

                                                
35 Tanken om «with» som Carsons avselva nærvær i teksten har jeg fått inspirasjon til fra Carson selv. I innledninga 
til Economy of the Unlost legger Carson withness til grunn for boka: Hun leser Paul Celan med Simonides fra 
Keos. Denne sammenligninga av de to vidt forskjellige forfatterne blir for henne en måte å unnslippe selvet på. 
«There is too much self in my writing», konstaterer hun (Carson 2009, vii). På dette punktet er det lett å 
sammenligne Economy of the Unlost med prosjektet hennes i Decreation: I begge ønsker hun å fjerne seg selv fra 
teksten. Men er det mulig? Carson er klar over at hun fremdeles er til stede i teksten, om ikke annet så som et 
ordnende prinsipp. I et intervju fra 2004 sier hun om Economy of the Unlost: «The things you think of to link are 
not in your control. It’s just who you are, bumping into the world. But how you link them, is what shows the nature 
of your mind. Individuality resides in the ways links are made» (Aitken 2004, 207). Det er på denne måten at 
sammenstillinga av de tre kvinnene er avhengig av Carson selv, ja, gjennom denne sammenkoblinga av de tre 
kvinnene kommer Carson selv til syne. Carson er det «with» som binder kvinnene i teksten sammen. 
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ikke bare Porete, påpeker Carson, men også Sapfo og Weil. Om Weils «moral extremism», som 

jeg oppfatter at henviser til Weils avselving, skriver Carson: 

 
[S]aintliness is an eruption of the absolute into ordinary history and we resent that. We need history to 
remain ordinary. We need to be able to call saints neurotic, anorectic, pathological, sexually repressed or 
fake. These judgments sanctify our own survival. (D, 180)  

 

Samfunnet, det store felles vi, har en tendens til å hegne om det vanlige og skille ut alt som 

bryter med dette. Derfor blir innslag av hellighet, som det er virker som Carson karakteriserer 

Weils avselving som, definert som uvanlig og assosiert med avvikende egenskaper som går i 

retning av galskap. Det samfunnsmessige vi-et beskytter seg altså fra alt som ikke er ordinært 

ved å avskrive det som falskt. Den samme avskrivinga har også gjeldt Sapfo. Carson trekker 

fram at antikke biografer gjerne omtaler Sapfo som lesbianismens oppfinner (Carson bruker 

ordet «invented», og antyder slik at hun er ironisk), samtidig som de skriver at hun skal ha drept 

seg selv av kjærlighet til en ung mann. Fordømmelsen av henne er forbundet med seksualiteten 

hennes; hun blei oppfatta som uanstendig. Carson setter seg altså i selskap med en gruppe 

avskrevne kvinner, et selskap som også er karakterisert ved å befinne seg på kristendommens 

utside: Sapfo forholdt seg til den greske mytologien, Porete var kjettersk, og Weil en jøde som 

nærma seg katolisismen, men aldri konverterte. 

 Nettopp kvinnenes felles skjebne av å befinne seg utafor, oppfatter jeg som en av 

hovedgrunnene til at Carson har satt nettopp disse kvinnene i forbindelse med hverandre. Helt 

mot slutten av essayet gjør hun om på kvinnenes fellesnevner fra å være noe negativt til heller 

å være definert av noe positivt: 

 
What I like best about the three women we’ve been studying is that they know what love is. That is, they 
know love is the touchstone of a true or a false spirituality, that is why they play with the figure of 
jealousy. As fake women they have to inhabit this figure gingerly, taking a position both near and far at 
once from the object of their desire. (D, 180)  
 

De tre kvinnene har til felles at de veit hva kjærlighet er. Tidligere i essayet har det kommet 

fram at ekte kjærlighet innebærer en vilje til å forlate seg selv, og det er det disse kvinnene gjør. 

De begjærer Gud, og derfor tar de plass i sjalusiens triangel, i en posisjon både nær Gud og 

fjernt fra ham, de er «med» ham. Det er fra denne FjernNære posisjonen av å være «with» at de 

tre kvinnene tenker seg at de skriver om Gud, og altså er det fra dette stedet det falske kommer. 

«The truth that they tell from this paradoxical position is also fake», skriver Carson (D, 180). 

Det falske er nettopp det at verken FarNear eller «with» kan bestemme seg for å være enten det 

ene eller det andre, men hele tida er begge deler samtidig. I forlengelse av dette er også sannheta 
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de tre kvinnene formidler både sann og falsk; ikke et enten-eller, men et både-og; et tredje sted 

å være. Carson siterer Porete som skriver: «For everything that one can tell of God or write, no 

less than what one can think, of God who is more than words, is as much lying as it is telling 

the truth» (gjengitt i D, 181, min kursivering). Språket er begrensa, og derfor vil også sanne 

utsagn om Gud ha noe falskt ved seg.  

 Ikke uten ironi avslutter Carson hele essayet med å kommentere at en ikke må ta det de 

tre kvinnene skriver for god fisk. Som om hun etterligner samfunnets dom over kvinnene, 

konkluderer hun: «So in the end it is important not to be fooled by fake women. If you mistake 

the dance of jealousy for the love of God, or a heretic’s mirror for the true story, you are likely 

to spend the rest of your days in terrible hunger» (D, 181). Selv om de tre kvinnene veit hva 

kjærlighet er, er den dansen av sjalusi som de danser ikke det samme som denne kjærligheta, 

for sjalusiens dans når ikke helt fram, men er bare «med» Guds kjærlighet. Derfor vil aldri 

kvinnenes skriving mette sulten, men som sjalusien hele tida drive en videre i en ikke-stilnende 

bevegelse som aldri kommer i mål. Med andre ord er kvinnenes sannhet om Gud like mye falsk. 

Som essayets fjerde uanmeldte kvinne utfører Carson her et paradoks. Hun argumenterer for en 

måte å forstå sannheta om Gud på, men slår samtidig beina under sitt eget argument; også det 

hun skriver kan jo like gjerne være falskt som sant! Som de tre kvinnene kan heller ikke hun 

uttale noen endelig sannhet om Gud. Men hun kan strekke seg, gjøre et forsøk. 

 På samme måte som den FjernNære posisjonen de fire kvinnene skriver fra blir til et 

epitet for Gud, blir også de fire skribentenes tilstand av å være fake women til en karakteristikk 

av Gud. Selv om oversettelsen av Gud til kvinne er mindre redegjort for enn epitetet FarNear, 

er den allikevel til stede. Som ei falsk kvinne framstiller Carson, i forlengelse av de falske 

kvinnene hun skriver om, også Gud selv som ei falsk kvinne.  

 Det ligger sporer til det falske, eller ubestemmelige, ved Guds vesen allerede i essayets 

begynnelse. Carson åpner hele resonnementet om kvinnenes gudsframstilling med den greske 

gudinna Afrodite (som jo nettopp er ei kvinne). Slik lar hun det eksistere en annen gud(inne) 

side om side med den vestlige Gud som ifølge dogmene gjør krav på å være den eneste. Selv 

om Afrodite blir et frasparkspunkt som ender i ei drøfting av muligheta for å framstille (den 

vestlige) Gud, skiller ikke Carson tydelig mellom det å fortelle om Afrodite og det å fortelle 

om Gud. I essayet som helhet framstår dermed begge gudene på sett og vis like sanne, eller like 

lite sanne.  

 Denne sidestillinga og relativiseringa av gudenes sannhet i essayets helhet er også mulig 

å gjenfinne på mikronivå, og her er dette kobla til det kvinnelige. Mot slutten av essayet gjør 
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Carson bruk av et nytt Sapfo-fragment i sammenheng med kletiske, altså kallende, hymner. 

Hun skriver: «Nonetheless we can identify it as a hymn of the type called ‘kletic,’ a calling 

hymn, an invocation to God to come from where she is to where we are» (D, 178, mine 

kursiveringer). Siden Carson her skriver om Sapfos hymnefragment, viser «God» og «she» 

tilbake til Afrodite. Men samtidig, mener jeg, viser også begge ordene til den jødisk-kristne 

Gud. Den store forbokstaven vitner om at «God» er et egennavn, 36 og som følge av dette viser 

det kvinnelige pronomenet «she» ikke bare til Afrodite, men også til Gud. Omtalen av Afrodite 

«smitter» over på omtalen av Gud, og på denne måten overføres Afrodites kvinnekjønn også til 

Gud.  

 At «she» peker tilbake til Gud, og ikke bare Afrodite, blir bekrefta seinere, hvor Carson 

skriver om kallende hymner generelt, og ikke Sapfo-fragmentet spesielt:  

 
For the writer of a kletic hymn, God’s absence is something tricky, perhaps impossible, to tell. This writer 
will have to invoke a God who arrives bringing her own absence with her – a God whose Farness is the 
more Near. It is an impossible motion possible only in writing. (D, 179, mine kursiveringer)  

 

Å bruke kvinnelige pronomener om Gud er utypisk i den jødisk-kristne tradisjonen. Det er mer 

vanlig å vise til Gud i mannlige termer.37 Det finnes riktignok kristne fortolkninger som mener 

at en også bør omtale Gud i kvinnelige termer, men en slik forståelse gjelder ikke majoriteten 

av kristne trossamfunn, katolisismen inkludert. Derfor er Carsons omtale av Gud som «she» et 

tydelig standpunkt, og en sentral del av hennes oversettelse av Gud.38 Dette framstår derfor som 

en kritikk av den katolske kirkas patriarkalske strukturer og tankegods, idet Carsons 

oversettelse av Gud inntar en tydelig alternativ posisjon.39 Oversettelsen hennes er ikke den 

                                                
36 Det kan også være mulig å argumentere for at egennavnet «God» brukes om Afrodite i denne sammenhengen, 
og bare henne. Den generelle tendensen i essayet som helhet er like fullt at Afrodite og den vestlige Gud heller 
glir over i hverandre enn at de holdes fra hverandre. 
37 At jeg i denne oppgava bruker mannlige pronomener når jeg viser til Gud, kommer av at dette er det vanlige. 
Gjennom selv å bruke den tradisjonelle omtalen, ønsker jeg å gjøre Carsons forskjell tydeligere; forskjellen som 
ligger i å bruke kvinnelige termer om Gud.  
38 I «Sublime Disembodiment? Self-as-other in Anne Carson’s Decreation» framhever også Dan Disney det 
kvinnelige perspektivet som finner sted ikke bare i essayet «Decreation», men også i boka for øvrig. Disney 
argumenterer for at Carson reverserer konvensjonelle (maskuline) responser på sublime erfaringer ved å framheve 
kvinnelig respons på det sublime. Til forskjell fra en mannlig respons, som ifølge Disney består av en følelse av 
grensene som finnes mellom en selv og det rundt, er den kvinnelige responesen uenig i forståelsen av selvet som 
en barrierre for sublim erfaring. Heller er kvinnelig respons, som Disney ser Carson som et eksempel på, utprega 
desentralisert, i den forstand at Carson/kvinnelig sublim erfaring ikke har noe behov for noe strukturerende selv, 
noe han deretter kaller for en type kvinnelig kreativitet (2012, 25-28). I og med at Disney ikke skriver om Gud, 
har jeg ikke inkludert ham i resonnementet mitt, selv om resonnementet må sies å være overlappende.  
39 Her finner jeg det nødvendig å gjøre oppmerksom på at det finnes to bibliografier om kvinnelig spiritualitet 
utgitt i navnet Anne R. Carson: Feminist Spirituality and the Feminine Divine. An Annotated Bibliography (1986) 
og tillegget Goddesses and Wise Women. The Literature of Feminist Spirituality. An annotated Bibliography 
(1992), begge utgitt på Crossing Press. Dette er imidlertid ikke den samme Anne Carson som jeg skriver om, selv 
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evige sannheta, noe ingen menneskelig sannhet kan være. Heller er sannheta hennes det alle 

sannheter er: en utstrekkende bevegelse.  

 Carsons holdning i Decreation-essayet er med andre ord grunnleggende udogmatisk. 

For Carson kan Gud like gjerne være Afrodite, og hun kan kan like gjerne være kvinne. Når 

Carson i essayet så sterkt framhever det umulige med å komme fram til én endelig sannhet om 

Gud, blir det naturlig å spørre: Er dette fordi Gud er for fjern, eller rett og slett fordi Gud ikke 

finnes? I essayet kan begge deler være mulig. For først og fremst er det den menneskelige 

søkenen etter Gud essayet handler om, de tre kvinnenes troende lengsler. At Carson legger 

vekta her, på menneskene selv og menneskenes forutsetninger for å si noe om Gud, gjør, som 

jeg har vist, at utsagna om Gud blir avleda av de begrensa forutsetningene menneskene har for 

å si noe om Gud i det hele tatt. Både epitetet FarNear og uttrykket fake women betegner dette. 

Fordi menneskenes forutsetninger for å fortelle (om) Gud er begrensa, innebærer utsagna alltid 

en form for tvil; de er like mye usanne som de er sanne. Som følge av dette rammer tvilen også 

Gud: Gud framstår like mye usann som sann. At Gud er fjern, kan dermed like mye bety at Gud 

ikke finnes, som at Gud er langt borte, unåelig for menneskene. Hva som stemmer, kan ikke 

menneskene vite. Men de strekker seg allikevel i retning av Gud: De forsøker å oversette selvet 

sitt så de kan bli ett med Gud.  

Avselving som oversettelse 

Decreation-essayet ender på sett og vis utafor sine egne grenser. Like etter essayet følger nemlig 

operaen som framstår som essayets tvilling: «Decreation: An Opera In Three Parts». Når Carson 

i denne operaen viderefører avselvingstematikken, framstår dette som en oversettelse: Hun 

oversetter essayets tankegods til en ny sjanger. Som et resultat av dette er de to tekstene «med» 

hverandre: Det finnes ei grense mellom tekstene, tydelig markert ved at de to er hver sin enhet, 

men samtidig finnes en indre sammenheng og felles dramaturgi. Essayets avselving fortsetter i 

operaen, ja, når på sett og vis sin fullendelse her.40 Dette gjør operaen på paradoksalt vis ved å 

fokusere på det kvinnene ønsker å forlate: kvinnene selv. Som en følge av dette har den bevisste 

                                                
om de enkelt kan forveksles på grunn av navnet (Anne R. Carson bruker som regel ikke det forkorta mellomnavnet 
sitt), men også da de begge er født i 1950. At de forveksles og tas for å være den samme personen, er blant annet 
nettbutikken Amazon et eksempel på, dessuten enkelte artikler. Oversikten over «personal names» hos Library of 
Congress bekrefter at det er snakk om to forskjellige personer. Takk til Signe Brandsæter ved 
Universitetsbiblioteket i Oslo for god hjelp.  
40 Her baserer jeg meg på Cole Swensen som i «Opera Povera» leser Decreation-operaen som en oppfyllelse av 
drømmen om avselving som finnes i Decreation-essayet. Avelsvingas overføring over ei grense mener Swensen 
at blir bekrefta av grensa mellom de to tekstenes sjangere (2015, 128-129). 
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behandlinga av mulighetene for å fortelle (om) Gud forsvunnet ut. Der kvinnenes relasjon til 

Gud utgjør essayets utgangspunkt og sentrum, er operaen til forskjell mer innretta mot 

mellommennesklige relasjoner og omverdens respons på kvinnenes tro. Operaen tar altså ikke 

for seg Gud selv. I motsetning til essayet, som tydelig gjennomfører et tankearbeid, framstår 

operaen heller som tankearbeidets kropp. Det hadde utvilsomt vært interessant å inkludere en 

refleksjon omkring operaens avselving i relasjon til essayets oversettelsestankegods, men på 

grunn av masteroppgavas plassbegrensninger har jeg sett meg nødt til å utelate dette. Jeg får 

nøye meg med å påpeke dette ene: At også essayet selv begjærer å overstige grensene sine som 

del av et triangel med opera-tvillingen og grensa mellom dem. 

 Når jeg i dette kapitlet har tatt for meg avselvingsbegrepet slik Carson utvikler det i 

essayet «Decreation: How women like Sappho, Marguerite Porete and Simone Weil Tell God» 

har jeg fokusert på oversettelsen avselvinga medfører. Ved å fokusere på grensene selvet setter, 

viser Carson hvordan avselvinga bærer noe over en distanse, eller altså oversetter. Hvordan det 

er mulig å framstille Gud i språk er et sentralt anliggende i essayet, i og med Carsons behandling 

av de tre kvinnene som skribenter, og i forlengelse av dem også seg selv som skribent. Men 

som tankegods om oversettelse framhever avselvinga like mye kroppens rolle som 

forståelsesorgan som språkets. Det er begjæret som setter avselvingas oversettelse i gang, som 

driver oversettelsen videre, og som sørger for at oversettelsen vedvarer, uten å nå i mål. En 

oversettelse styrt av kroppens begjær, er altså en stadig pågående prosess heller enn et ferdig 

resultat. Og denne prosessen er et resultat av troa. Det er som følge av tro at kvinnene begjærer 

Gud, det er troa som setter selvet og Gud i relasjon til hverandre, som gjennom et stereoskop.  

 Ved å koble avselvinga til nettopp religiøs tro framhever Carson noe helt grunnleggende 

ved den troendes syn på omgivelsene omkring seg. Som i et samsyn ser den troende Gud med 

både seg selv og verden, eller «med», som det er riktigere å si. Carson peker på grensene, og 

på konstruksjonen som ligger til grunn for en troende forståelse. På dette viset utgjør 

Decreation-essayet et gunstig teoretisk bakteppe når jeg nå beveger meg videre til de to 

diktsekvensene fra Glass, Irony and God. For også i «Book of Isaiah» og «The Truth About 

God» innebærer Carsons framstilling av Gud en oppmerksomhet innretta mot oversettelsen troa 

gjennomfører for å forsøke å forstå. Ja, på sett og vis er det mulig å lese de to diktsekvensene 

som eksempler på det stereoskopiske blikket avselvinga førrer med seg. Og på samme måte 

som i essayet jeg her har tatt for meg, spiller kroppen en vesentlig rolle som forståelsesorgan 

også i de to diktsekvensene. Derfor vil jeg i møte med disse tekstene benytte meg av flere av 

avselvingas aspekter.   
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III.  Den metaforiske trosvirkeligheta i «Book of Isaiah» 

 

«Isaiah chose the way of metaphor», skriver Anne Carson et sted i det fortellende diktet «Book 

of Isaiah». Carson har henta Jesaja, Det gamle testamentets største profet, ut av Bibelens univers 

og overfører – eller oversetter – ham i diktets sammenheng til noe nytt. I denne oversettelsen 

spiller metaforen en helt sentral rolle, noe Carson selv altså antyder. For også i Isaiah-diktet er 

Carsons framstilling av Gud ei selvbevisst framstilling som utforsker de språklige betingelsene 

menneskene har for å forstå Gud. Der det i Decreation-essayets sammenheng var avselvinga 

som språklig paradoksal konstruksjon Carson undersøkte, er det i Isaiah-diktet altså metaforen 

hun studerer, og da metaforens rolle i det å konstruere ei særegen trosvirkelighet, hvor den 

metafysiske Gud er like selvfølgelig til stede som de fysiske omgivelsene. Ja, metaforen er 

oversettelsens vei i diktet, i og med at også metaforen, slik jeg i innledninga forklarte, 

etymologisk sett betyr det å bære noe over en distanse. På metaforisk vis oversetter diktets 

Isaiah Gud, og på metaforisk vis oversetter Carson Bibelens Jesaja. Når jeg både bruker den 

norske og den engelske skrivemåten av navnet, er dette for enkelt å markere hvem jeg snakker 

om: Isaiah bruker jeg om personen i Carsons dikt, Jesaja om Bibelens profet. 

 Hva er en metafor? I Eros the Bittersweet introduserer Carson metaforen gjennom 

Aristoteles’ definisjon: «To give names to nameless things by transference [metaphora] from 

things kindred or similar in appearance» (gjengitt i EB, 73). Metaforen er slik altså et «ord eller 

uttrykk som brukes i billedlig eller overført betydning», slik det står i Litteraturvitenskapelig 

leksikon. Som oversettelsen overfører metaforen betydning fra et område til et annet, som regel 

gjennom å finne likhet mellom det som i utgangspunktet er forskjellig, det som i utgangspunktet 

står på avstand fra hverandre. «The innovation of metaphor occurs in this shift of distance from 

far to near», skriver Carson (EB, 73, min kursivering). Metaforen bringer nær det som er på 

avstand, og som oversettelsen befinner også metaforen seg i et spenn. For heller ikke i 

metaforen blir overføringa fullført, men framstår heller uløselig, slik også paradokset er 

uløselig. Ja, slik uttrykket FjernNær beskriver selve paradoksets vesen, kan det også sies å 

karakterisere metaforens: Metaforen holder det fjerne og nære sammen i ett uttrykk.  

 Når jeg i dette kapitlet befatter meg med «Book of Isaiah», ønsker jeg å vise hvordan 

Carson framhever metaforens sentrale rolle i Isaiahs oversettelse av virkeligheta til ei 

trosvirkelighet. I forlengelse av dette vil jeg også tydeliggjøre hvordan Carson selv søker å 

påvirke denne trosvirkeligheta, siden denne virkeligheta ikke er endelig gitt, men heller utgjør 

en konstruksjon det kan være nødvendig å både kritisere og forsøke å forandre. Derfor begynner 
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jeg med å presentere Isaiah gjennom sinnet og fortvilelsen han i Carsons dikt viser, samtidig 

som jeg søker å begrunne hvorfor Carson har valgt å skrive et dikt om akkurat Jesaja. Deretter 

belyser jeg Isaiah-personen i den triangulære forbindelsen han står i til Gud og det diktet kaller 

nasjonen. Dette triangelet tydeliggjør Isaiahs rolle som profet, men markerer også ustadigheta 

i Isaiahs relasjon til Gud: Isaiah opplever Gud som både fjern og nær, slik også Decreation-

kvinnene gjorde. Dette påvirker oversettelsen han som profet gjør av virkeligheta til ei 

trosvirkelighet, en oversettelse som i diktet framstår metaforisk og derfor vekslende. Kapitlets 

kanskje viktigste poeng er at det er troa som setter i gang den metaforiske virksomheta som ser 

Gud med verden, og slik fungerer som kikkehullet i et stereoskop. Det er imidlertid ikke 

stereokopapparatet Carson i diktet framhever. Heller nevner hun et camera obscura, et 

hullkamera, som tydeliggjør at menneskenes oversettelse av Gud aldri kan være fullkommen. 

Dette hullkameraet forstår jeg som en metafor for metaforen selv, og undersøker derfor hva 

denne metaforen får av den metaforiske trosvirkeligheta i diktet som helhet. For å utdype 

metaforens vesen, gjør jeg bruk av Carsons eget tankegods om metaforen slik hun har fomulert 

det i Eros the Bittersweet. Her framholder Carson metaforen som interaksjon. Denne 

interaksjonen tydeliggjør den metaforiske virkelighetas spenn mellom det metafysiske og det 

fysiske, som i diktet gir seg utslag i en stadig bevegelse mellom metaforens deler. Til slutt viser 

jeg hvordan Carson spiller videre på det faktum at metaforen er en konstruksjon ved selv å 

påvirke konstruksjonen. Hun oversetter Isaiah til ei kvinne, og gitt diktets sammenheng 

oversetter hun også Gud implisitt til kvinne. Slik viser Carson, som ei kvinne som skriver om 

Gud, også her en vilje til å gjøre Gud til kvinne. 

 

* 

 

Glass, Irony and God, som «Book of Isaiah» er en del av, er ei løst sammensatt bok bestående 

av seks forskjellige sekvenser. De mest kjente er, som før nevnt, det åpnende langdiktet «The 

Glass Essay» og det avsluttende essayet «The Gender of Sound». I tillegg til disse finnes 

diktsekvensene «TV Men» og «The Fall of Rome: A Traveller’s Guide», samt «The Truth 

About God», som jeg tar for meg i neste kapittel. I motsetning til Decreation som tydelig har 

en rød tråd av avselving gjennom boka, opplever jeg ikke at Glass, Irony and God har en 

overordna tematikk på samme måte. Derfor bruker jeg ikke mere plass på å karakterisere boka 

som helhet, men nøyer meg med å si at elementer av både motivene glass, ironi og Gud på ulikt 
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vis kan spores i alle de seks delene av boka. «Book of Isaiah» leser jeg som en tekst som står 

på egne bein. 

Hvorfor Jesaja? 

Det nye Carson oversetter Jesaja til, rommer mye sinne, motvilje og skepsis. Til forskjell fra 

forelegget er Carsons Isaiah en avdanka og dessuten bitter profet. Der Bibelens Jesajabok 

fokuserer på det Gud ønsker å åpenbare for folket sitt gjennom Jesaja som profet, synes Carsons 

innfallsvinkel å begynne i den andre enden: Heller enn profetier og budskap fra Gud er det 

Isaiah selv hun er opptatt av, Isaiah og hans trassige relasjon til Gud, slik Steven Marks påpeker 

i Dictionary of Literary Biography (1998, 53). Diktet åpner på følgende måte: 

Isaiah awoke angry. 

Lapping at Isaiah’s ears black birdsong no it was anger. 

God had filled Isaiah’s ears with stingers. 

Once God and Isaiah were friends  

[…] 

Isaiah had loved God and now his love was turned to pain. (GIG, 107) 
 

Isaiah er sint, og han er sint på Gud, noe diktets første linjer konstaterer dobbelt. Gud og Isaiah 

har vært venner, men er det ikke lenger. Allikevel har de fortsatt tett kontakt, noe som plager 

Isaiah. For Isaiahs misnøye med Gud er ikke en tvil eller forargelse på et transcendent åndelig 

vesen, heller er Guds tilstedeværelse i diktet påfallende fysisk. Gud framstår nærmest som 

Isaiahs likemann, og som menneskelik erter og plager Gud Isaiah ved å putte stikkdyr i ørene 

hans.41 Det er tydelig at virkeligheta i diktet ikke er utprega realistisk, men heller befinner seg 

innafor et forestilt univers. I Carsons Isaiah-dikt er dette gitt humoristisk snert, noe stikkdyra 

og Guds barnslighet viser.  

 Sinnet Carson lar Isaiah rette mot Gud, står i skarp kontrast til Bibelens Jesajas sinnelag. 

For der Jesaja i Bibelen er påfallende villig – i Jesajas kallsberetning utbryter han «Jeg! Send 

meg!» når Gud spør om hvem han kan sende (Jes 6,8-9)42 – er Carsons Isaiah påfallende uvillig. 

Heller enn å gjenfortelle hendelsene fra Bibelen, skriver Carson fram nye hendelser, og 

gjennom dem: en ny Jesaja. Like fullt bruker ikke Carson noe plass på å legitimere Isaiah som 

                                                
41 Tone Hødnebø oversetter i sin gjendiktning (Glass, ironi og Gud, 2014) «stingers» med «sarkasmer». Jeg velger 
stikkdyr fordi dette er en mer direkte oversettelse som bevarer det fysiske ved ordet. 
42 Alle norske bibelsitater er i denne oppgava henta fra Bibelselskapets oversettelse fra 2011. 
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profet, slik den nevnte kallsberetninga har som funksjon i Bibelen. Carsons Isaiah innehar 

allerede den bibelske Jesajas status og erfaring. Ja, Carsons Isaiah er Bibelens Jesaja, men 

Carsons Isaiah har samtidig forandra seg. Han er lei nå. Som profet er han utvalgt av Gud til å 

tjene ham, men Isaiah stritter imot, han ønsker å avslutte det tette vennskapet og samarbeidet 

han har hatt med Gud. Jesajas profetvirke, slik det framgår i Bibelen, synes i diktet å være over. 

På dette viset forekommer Carsons dikt å være ei slags fortsettende beretning om den bibelske 

Jesajas virke, eller kanskje heller; ei alternativ bok om Jesaja.  

 Denne alternative boka om Jesaja har Carson utforma som ett dikt i fire deler som til 

sammen stekker seg over tolv sider. Hver del er omtrent like lang, og er bygd opp av enkeltlinjer 

av varierende lengde, som det korte utdraget over viser. Fra dette formbærende prinsippet gjør 

Carson bare noen få unntak; et par strofer består av flere vers, og enkelte ganger tvinger versets 

lengde et par ord ned på linja under. Verselinjene består hovedsakelig av fullførte setninger, og 

stilen må sies å være utprega fortellende og prosanær.43 Diktet forteller da også ei fortelling, ei 

fortelling om Isaiah, om relasjonen hans til Gud, og til det diktet kaller nasjonen.  

 Hvorfor skrive om Jesaja? I seg selv er Jesaja en betydelig representant for det jødisk-

kristne tankegodset. Når Carson gjør bruk av ham, undersøker hun derfor samtidig den religiøse 

tradisjonen han representerer. Enkelt sagt gir Jesaja mulighet til å utforske virkeligheta slik den 

framstår for et menneske som tror på Gud, i og med at Jesaja er en av de fremste formidlerne 

av ei slik tro gjennom hele historia. Men, som tittelen «Book of Isaiah» antyder, er Carson i 

diktet sitt like mye opptatt av Jesaja som bok som hun er av personen Jesaja. Altså er hun 

interessert i den språklige framstillinga av religionens lære, noe som i Carsons dikt gir seg 

utslag i formen. Som følge av at Carson bygger opp sin Isaiah-fortelling gjennom enkeltstående 

verselinjer, er diktet prega av en korthogd, direkte, og dessuten noe abrupt stil. Diktet skifter 

raskt fra det ene til det andre, og framstår slik noe hakkete, som om de enkelte delene ikke helt 

utgjør hverandres sammenheng, men er plassert sammen allikevel. På denne måten er det som 

om Carson hermer Bibelens brokete tilblivelse,44 som for å gjenskape det Guy Davenport i sin 

                                                
43 Stadig tilbakevendende i sekundærlitteraturen om Anne Carson, er fokuset på Carsons sammenblanding av 
sjangre. Dette faller ikke innafor fokuset mitt, men jeg har allikevel lyst til å sitere Guy Davenport som i sin 
introduksjon til Glass, Irony and God skriver følgende om Carsons fortellende dikt: «She is among those who are 
returning poetry to good strong narrative (as we might expect of a classicist). She shifts attention from repeating 
stanzaic form (which came about when all poems were songs) to well-contoured blocks of phrases: analogues of 
paragraphs in prose. Prose will not accommodate Carson’s syncopations, her terseness, her deft changes of scene» 
(1995, x).  
44 Den historiske Jesaja skal ha levd i den assyriske perioden, omtrent fra 767-698 f.Kr., men Jesaja-boka 
inneholder tekst som tydelig må være nyere enn dette, noe som tyder på at boka heller er et konglomerat av tekster 
skrevet over lang tid, og som først blei sluttført i ettereksilsk tid (Schökel 1987, 165), altså etter judeernes 
tilbakevendig fra eksilet i Babylon i 538 (Tidstabell i Bibelen 2011, 1497). Heller enn å være éi bok, er Bibelens 
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introduksjon til Glass, Irony and God kaller «[the] archaic theology and the deeply primitive 

feel of ancient Judaism» (Davenport 1995, viii).45 Carsons valg av Jesaja kan med andre ord 

like mye være et valg av Bibelen. For, som jeg skal vise, er diktets virkelighet prega av en tanke 

om at Gud finnes, på samme måte som også Bibelen regner med Guds eksistens som noe 

selvfølgelig.  

 Jesaja-boka er ei av de tre store profetbøkene i Det gamle testamentet (GT).46 En regner 

Jesaja for å være blant Bibelens klassiske profeter, og med det mener en at Jesaja står i 

opposisjon til både hoffet og den religiøse kultusen, ja, at han gjerne refser disse miljøene 

(Hvalvik og Stordalen 1999, 138-139).47 Når Carson har valgt nettopp Jesaja blant Bibelens 

personer og bøker, kan nettopp dette ha vært en motivasjon: Gjennom Jesaja har Carson hatt 

mulighet til å formulere en protest. Gjennom historia har imidlertid Jesajas protester blitt til en 

del av kristendommens lære, og slik framstår i dag Jesaja som en av kristendommens betydelige 

represenanter. Denne resepsjonen forstår da Jesaja først og fremst som «beholder» av profetier 

og annet tankegods, heller enn å være interessert i Jesaja selv. I Robert Alter og Frank Kermodes 

The Literary Guide to the Bible, et verk som beskriver Bibelen som litteratur, blir nettopp dette 

upersonlige løfta fram i Luis Alonso Schökels kapittel om Jesaja: 

 
Although in the prophetic collections we cannot speak about personal styles because the tradition tends 
to concentrate on common themes and forms, some special traits permit us to consider Isaiah as a classical 
writer: classical because of the distance he places between experience and the poem. That is, rather than 
allowing the experience, however traumatic, to break out spontaneously like a scream, he transforms it 
consciously into poetry. Similarly, Isaiah does not insert himself into the poem in order to express his 
own reactions; he is much more objective than subjective. (Schökel 1987, 166, min kursivering)  
 

Bibelens Jesaja-bok er prega av objektiv avstand og poetisk omforming, og den er ikke som et 

skrik, skriver Schökel. Det påfallende er at Carsons «Book of Isaiah» inneholder nettopp et 

skrik, og slik framstiller det Schökel mener at Bibelens Jesaja-bok ikke gjør, nemlig spontan 

subjektivitet som tar for seg Isaiahs egne erfaringer i et direkte uttrykk.  

                                                
Jesajabok en «collection of collections, like a lake into which the waters of various rivers and tributaries flow» 
(Schökel 1987, 165).  
45 Også Davenport påpeker Carsons herming av den brokete bibelske tilblivelsen. Han framhever at Carson hermer 
Bibelens muntlighet og skaper et typisk bibelsk narrativ, som i Carsons penn er underlig, eksentrisk, dypt 
menneskelig, og dessuten vittig (1995, viii). 
46 I tillegg til disse finnes elleve små profetbøker. Disse bøkene varierer mye i blant annet innhold og lengde, men 
grupperes gjerne sammen som profetiske bøker både på grunn av visse gjennomgående sjangertrekk, og på grunn 
av den felles teologiske tilhørigheta bøkene har (Hvalvik og Stordalen 1999, 138). 
47 I GT generelt finnes det et mangfold av profeter; orakelprofeter, hoffprofeter og kultprofeter, men profetene i 
profetbøkene, de såkalt klassiske profetene, skiller seg fra disse nettopp gjennom den opposisjonelle posisjonen 
(Hvalvik og Stordalen 1999, 138-139). 



48 
 

Isaiah remembered the old days, conversing with God under the  
 Branch 

and like an old butler waking in an abandoned house the day the  
 revolution began, 

Isaiah bent his head. 

A burden was upon Isaiah. 

Isaiah opened his mouth. 

A sigh came from Isaiah’s mouth, the sigh grew into a howl. (GIG, 111) 

 

Byrden Carsons Isaiah kjenner, får ham til å sukke, så hyle. Isaiah hyler som en tjener som 

setter i gang en revolusjon. I denne sekvensen, som står mot slutten av diktets andre del, er 

protesten helt tydelig. Slik kan det altså virke som Carson, gjennom profeten Isaiah, ønsker å 

gå i rette med – eller revolusjonere – kristendommens lære. Som jeg vil argumentere for, 

kommer dette hos Carson til uttrykk nettopp gjennom en interesse for Isaiahs person i seg selv. 

Dette viser seg kanskje særlig i diktets fjerde del, hvor Carson gir Isaiah kvinnekroppslige 

erfaringer. Som for å protestere mot kristendommens patriarkalske tankegods, kan det se ut som 

Carson ønsker å inkludere det kvinnelige i religionens erfaringsgrunnlag. Dette kommer jeg 

tilbake til mot slutten av kapitlet, men allerede her ønsker jeg å løfte fram noe annet Carson lar 

prege Isaiahs kropp i diktets avslutning, nemlig et par stigmata-merker i hendene hans. Carson 

merker Isaiah med Jesu korsfestelse, med sårmerkene etter naglene som gjennombora Jesu 

hender. Og her mener jeg at vi ved en siste hovedgrunn til at Carson har valgt å skrive om 

nettopp Jesaja. Sammen med «Salmenes bok» er «Jesajas bok» den mest siterte GT-boka i Det 

nye testamentet (NT). Denne bruken av Jesaja i NT rommer særlig gjenbruk av Jesajas Messias-

profetier, som NT mener at når sin oppfyllelse i Jesus Kristus (det hebraiske messiach, som 

betyr «den salvede», er på gresk oversatt til christos). Gjennom Jesaja er det dermed tydelig at 

Carson får befatte seg med selve kjernen i kristendommen: Jesus.  

Triangelet profeten Isaiah står i til Gud og nasjonen 

Isaiahs skrik er et tydelig uttrykk for det Carsons «Book of Isaiah» som helhet forteller om, 

nemlig Isaiahs protest mot profetrolla og mot Gud. Som profet er Isaiah hele tida definert av 

relasjonen han står i til Gud, men også av relasjonen han står i til det diktet kaller nasjonen. Slik 

kan Isaiahs gudsrelasjon minne om den triangulære gudsrelasjonen i Decreation-essayet. 

Isaiahs forhold til Gud er hele tida også påvirka av forholdet hans til nasjonen, og motsatt er 

forholdet hans til nasjonen hele tida også prega av relasjonen hans til Gud. At dette er tilfelle, 
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oppsummerer det faktum at han er profet: Han er Guds sendebud og talsmann til nasjonen, og 

altså, er det mulig å tenke, det punktet i triangelet som forbinder Gud og nasjonen med 

hverandre. I dette underkapitlet vil jeg beskrive dette triangelet, og i den forbindelse undersøke 

hvem både Gud og nasjonen er i diktet. Dette gjør jeg for å tydeliggjøre hvem diktets Isaiah er, 

men også for å nærme meg grunnen til at metaforen spiller en så sentral rolle i diktet. For det 

er nettopp som profet at Isaiah tar metaforen i bruk.  

 På lignende vis som de tre kvinnene i Decreation-essayets relasjon til Gud bunner i et 

begjær, blir Isaiahs forhold til Gud framstilt som ei gjensidig tiltrekning mellom dem. Carson 

skriver: 

And then, because of a great attraction between them –  

which Isaiah fought (for and against) for the rest of his life –  

God shattered Isaiah’s indifference. (GIG, 108, min kursivering) 

 

Isaiah kjemper både for og imot tiltrekninga han kjenner overfor Gud. Hvorfor? Fordi Gud ikke 

bare gjør ham godt. Blir han likegydig, rister Gud ham, som om dette er nødvendig for at 

lidenskapen i forholdet skal være sterk. Isaiah opplever ikke dette som en god ting, snarere det 

motsatte. Slik skiller han seg tydelig fra Decreation-kvinnene som ikke kunne se noe negativt 

ved verken Gud eller troa på ham. Der kvinnene bedyrer Guds kjærlighet, er Isaiahs 

gudsrelasjon heller prega av en kjærlighet som har snudd om til smerte, slik det står i den 

allerede siterte åpninga. Like fullt er tiltrekninga stadig til stede. At Carson bruker dette ordet, 

som har erotiske konnotasjoner, er et av mange eksempler på at Carsons oversettelse av 

Bibelens Jesaja-bok fokuserer på Isaiah selv ved å fokusere på kropp. Samtidig framhever 

tiltrekninga triangelet Isaiah står i som profet: Han kjemper både for og imot tiltrekninga, og i 

denne kampen kan en se for seg at Isaiah både nærmer seg og fjerner seg fra Gud, lik bevegelsen 

eller dansen som finner sted langs triangelfiguren. 

 At Isaiahs gudsrelasjon er påvirka av relasjon han står i til nasjonen, blir tydelig tidlig i 

diktets første del. Etter å ha bemerka at Isaiahs kjærlighet til Gud er snudd om til smerte, 

fortsetter diktet slik:  

Isaiah wanted a name for the pain, he called it sin. 

Now Isaiah was a man who believed he was a nation.  

Isaiah called the nation Judah and the sin Judah’s condition. 

Inside Isaiah God saw the worldsheet burning. (GIG, 107)  
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Smerten Isaiah kjenner, kaller han for synd. Denne synden mener han at ikke bare gjelder ham 

selv, men også nasjonen. Slik er det tydelig at Isaiah forstår seg selv ut fra profetrolla si. Det 

Isaiah formidler, eller forkynner, til nasjonen, er læra om synden. Sammenligna med Bibelens 

Jesaja, er det påfallende hvordan Carson her lar Isaiahs forkynnelse springe ut fra ham selv, 

heller enn å være et budskap han forkynner på vegne av Gud. Slik framstår religionen og dens 

lære fra første stund som forstått gjennom Isaiah, tolka av ham, heller enn at religionen og dens 

lære er gitt av Gud, slik Bibelens framstilling i større grad er prega av. Like fullt er 

syndstematikken et emne som angår Gud også i diktet. I tradisjonell kristen teologi er det vanlig 

å forstå menneskenes syndighet som en sentral del av grunnen til avstanden mellom Gud og 

mennesker (jf. syndefallsberetninga), og dermed også som opphav til smerten.48 Her, derimot, 

er det Gud som framstår som årsak til smerten, lignende stikkdyra i ørene, siden vennskapet 

med Gud er over. På en kjapp og enkel måte forenkler diktet utviklinga av og innholdet i et 

komplekst religiøst begrep, og dette skjer nettopp i møte med nasjonen. Slik er Isaiahs 

forbindelse til nasjonen prega av forbindelsen hans til Gud. 

 Det kortet utdraget viser at Isaiah forstår seg selv som tett forbundet med nasjonen: Han 

tror at han er nasjonen. Som person er Isaiah tett forbundet med og dessuten definert av båndet 

og ansvarsfølelsen han kjenner overfor nasjonen. Som følge av dette forstår Isaiah seg selv som 

et slags akkumuleringspunkt: Verdensflata – som Steven Marks påpeker at rommer verdens 

historie, samfunn, kulturer og geografiske steder (1998, 53) – brenner i Isaiah. Slik lar Carson 

Isaiah samle opp i seg både verdens og nasjonens tilstand. Nasjonen utdyper hvem Isaiah er, 

idet nasjonens konflikter finner sted i Isaiah. Nasjonens tilstand river og sliter i Isaiahs person. 

 I og med at Isaiah tror at han er nasjonen, framstår nasjonen som forestilt første gang 

den blir introdusert. Seinere i diktet er det imidlertid tydelig at nasjonen er en faktisk størrelse 

på lik linje med det andre Isaiah omgir seg med. Men hvem er nasjonen? Som begrep finnes 

ikke nasjonen i Bibelen, da tanken om nasjonalstaten først oppsto på 1700-tallet.49 Heller ikke 

i norske bibeloversettelser finnes ordet «nasjon». Derimot er «nation» i bruk i nyere engelske 

                                                
48 Når jeg skriver «tradisjonell kristen teologi» er jeg med vilje vag, fordi en redegjørelse for ulike teologiske 
forståelser ikke vedkommer denne oppgava. Når jeg ordlegger meg på denne måten, har jeg det jeg forstår som en 
(historisk) utbredt forståelse av (vestlig) kristendom i tankene. 
49 Den sentrale nasjonsforskeren Benedict Anderson definerer «nasjonen» som «et forestilt politisk fellesskap – 
og det blir oppfattet som både begrenset og suverent» (1996, 19). Nasjonens fellesskap er forestilt fordi alle 
nasjonens medlemmer umulig kan kjenne hverandre, begrensa fordi det utafor nasjonen finnes andre folk, altså 
andre nasjoner, og suverent fordi staten skulle stå som garantist for menneskenes frihet. Dette siste fordi nasjonen 
vokste fram på 1700-tallet, i ei tid hvor opplysning og revolusjon brøyt med det nedarva guddommelige, 
hierarkiske og dynastiske styresettet, og hvor en måtte innse at det fantes flere religioner. Nasjonen er dermed et 
begrep som hegner om det egne, med den samtidige vissheta om at det finnes et mangfold. Fellesskapet i nasjonen 
viser en gjensidig forpliktelse innad i gruppa til å hegne om dette egne i møte med det mangfoldet som finnes (19-
21). 
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bibeloversettelser, noe som forklarer at Carson bruker begrepet.50 Med utgangspunkt i disse 

engelske oversettelsene er det naturlig å tenke at nasjonen er det jødiske folket i Juda. Det 

jødiske folket blir i GT beskrevet som Guds utvalgte folk. GTs historiebøker dreier seg i stor 

grad om hvordan Gud beskytter folket sitt, noe som bygger opp under en tanke om å være «oss» 

som en avgrensa gruppe forskjellig fra «alle andre», noe som altså kan gjenfinnes i 

nasjonalismens idé. Det er for en slik avgrensa gruppe Isaiah tjener som Guds utvalgte profet. 

 Isaiah samtaler med nasjonen ved flere anledninger, og det disse samtalene på et helt 

grunnleggende plan gjør, er å framstille Isaiah som profet. Det er overfor nasjonen Isaiah 

utvikler teologien sin, noe som innebærer en vilje til å oppdra nasjonen i riktig levevis: 

Isaiah addressed the nation. 

Man’s brittleness! cried Isaiah. 

The nation stirred in its husk and slept again. 

Two slabs of bloody meat lay folded on its eyes like wings. 

Like a hard glossy painting the nation slept. 

Who can invent a new fear? 

Yet I have invented sin, thought Isaiah, running his hand over the  
 knobs. (GIG, 107-108) 
 

Nasjonen framstår utprega uvillig, den sover og er avhengig av at Isaiah som profet skjerper 

dem. Kjøttstykkene de har liggende over øynene spiller med Bibelen som bakgrunn på et vell 

av konnotasjoner i retning av menneskelig sløvhet og syndighet.51 Det er like etter denne 

sekvensen at Carson beskriver tiltrekninga mellom Gud og Isaiah. Gud trer altså inn og 

«forstyrrer» Isaiahs møte med nasjonen. Han rister Isaiahs likegyldighet, slik Isaiah tidligere 

har prøvd å riste nasjonens likegyldighet, før han like etter vasker Isaiahs hår i ild (GIG, 108). 

Slik virker det som Gud kritiserer den innsatsen Isaiah som profet har gjennomført overfor 

nasjonen. Guds brutale kritikk av Isaiah er enda tydeligere et par linjer seinere, hvor det står: 

«God smashed Isaiah like glass through every socket of his nation» (GIG, 108). Akkurat 

hvordan dette foregår og hva det innebærer, er vanskelig å si, men allikevel mener jeg det skal 

                                                
50 Bibeloversettelsen New International Version (NIV) fra 1978 bruker «nation», det samme gjør også forgjengeren 
King James Version (KJV) fra 1611. Det samme gjelder også de katolske biblene New Revised Standard Version 
Catholic Edition (NRSVCE) fra 1989 og Revised Standard Version Catholic Edition (RSVCE) fra 1952.  
51 Det er mulig at Carson her spiller på det Gud sier i kallelsen av Jesaja: «Gå og si til dette folket: Dere skal høre 
og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjønne! Gjør dette folkets hjerte fett, gjør ørene tunge og kleb øynene 
igjen, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vende om og bli 
helbredet!» (Jes 6,9-10). Gud vil her overlate folket til den oppførselen de selv har valgt, som er kjennetegna av 
fettet.  
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forstås konkret, i den forstand at Gud påfører Isaiah noe som tydelig må gjøre ham vondt. Det 

kan virke som om Gud lar Isaiah ødelegges, og at Gud slik er villig til å slite ut Isaiah så lenge 

han fortsetter å arbeide for den planen Gud har for ham: å være profet.  

 Guds straff av Isaiah framstår nærmest som en sjalu straff. Gud ønsker seg Isaiahs 

oppmerksomhet, og er villig til å knuse Isaiah for å få denne, slik kvinnene i Decreation-essayet 

tenkte at de måtte forlate seg selv for å kunne vie oppmerksomheta si til Gud, fullt og helt. 

Forskjellen er imidlertid at Isaiah i Carsons dikt tydelig ikke ønsker å forlate sitt eget selv, sin 

egen person. Slik framstår Isaiahs gudsrelasjon i diktet gjennomgående som noe destruktivt. 

Det er derfor ikke vanskelig å skjønne at Isaiah kjemper mot den tiltrekninga han kjenner 

overfor Gud. Heller enn å søke etter å komme nærmere Gud, som er tilfellet i «Decreation», 

virker det som Isaiah vil unnslippe Gud; heller enn å ville avskape seg, virker det som Isaiah 

vil unnslippe Gud og profetoppdraget som er gitt ham. Det han drømmer om er følgelig ikke å 

utslette seg selv for å bli ett med Gud, heller kan det virke som han vil fjerne de to andre 

hjørnene i triangelet, for å bli latt i fred. Men i diktet synes dette umulig. Gud er et uomtvistelig 

faktum Isaiah er nødt til å forholde seg til, og Isaiah gjør dette, innbitt og lei av det hele.  

 Like umulig som det er for Isaiah å kvitte seg med Gud, framstår Gud i diktet som 

avhengig av Isaiah. I den tredje delen av diktet blir Gud beskrevet som en som tigger seg til 

Isaiahs oppmerksomhet. Gud vil at Isaiah skal tilbe ham, men til det bare spytter Isaiah til svar. 

Like etter brenner nasjonen (eller «bare» nasjonens hjort), en brann en aner at Gud er årsaken 

til. Gud vil bruke brannen til å få Isaiah til å gjøre som han vil. Guds desperasjon er tydelig, tre 

ganger prøver han å overtale Isaiah. I beskrivelsen av denne desperasjonen virker det som Gud 

finnes like hos Isaiah i form av et menneske, og da et svakt menneske som strever og kjemper 

for å få Isaiahs oppmerksomhet. «Isaiah was watching sweat and tears run down God’s face» 

(GIG, 115). Heller enn å virke allmektig, synes Gud rett fram liten der han strever så med å få 

det som han vil. Andre Furlani påpeker at Gud framstår i en «all-too-human body», men at han 

allikevel ikke er blotta for all makt: «Divine lack however does not imply divine impotence, 

and God retaines in Carson as in Celan a terrible (because confused) elemental power. This 

violence secures a harsh covenant» (2003).52 Gud har makt og han bruker denne makta for å 

skjerpe Isaiah som profet og tjener. Mot slutten av scenen befester Gud maktforskjellen mellom 

dem, som ikke er til å komme utenom, samtidig som han ivaretar sin egen mulighet til å utøve 

vold:  

                                                
52 Artikkelen, som bærer tittelen «Reading Paul Celan with Anne Carson», trekker forbindelseslinjer fra Carson til 
Celan. Denne sammenligninga er ikke relevant for oppgava mi, men på flere punkter kommer Furlani inn på 
begges religiøse tematikker. Når jeg finner det relevant, gjør jeg rede for et par av disse lesningene. 
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Okey, said Isaiah, so I save the nation. What do you do? 

God exhaled roughly. 

I save the fire, said God. 

Thus their contract continued. (GIG, 115)  
 

Mens Isaiah redder nasjonen, redder Gud ilden, og dermed det middelet Gud har for å bruke 

makt overfor nasjonen og overfor Isaiah. Både her og andre steder i diktet framstår Gud mildt 

sagt som et brutalt vesen. Ilden kan naturligvis ha andre funksjoner enn å være et maktmiddel, 

men i sekvensen over er det først og fremst dette jeg mener er vesentlig. Gjennom denne 

kontrakten fortsetter relasjonen mellom dem som før: Isaiah er Guds profet, og Isaiahs liv 

fortsetter dermed å være styrt av Gud.  

 Slik det framstår, er Carsons Isaiah sterkt prega av relasjonene han står i som profet. Ja, 

hele virkeligheta han befinner seg i, er styrt av denne rollen. Siden det er framstillinga av Gud 

jeg i denne oppgava interesserer meg for, vil jeg i det følgende gå nærmere inn på Isaiahs 

gudsrelasjon, slik den som en del av en stadig triangeldans er prega av både avstand og nærhet.   

Terskelen inn i ei trosvirkelighet 

Som jeg har vært inne på, er Gud stort sett påfallende nærværende i diktet, men diktet 

inneholder også et par sekvenser hvor Isaiah opplever Gud som fraværende. Derigjennom 

skjønner en at Guds nærvær ikke er den eneste sannheta om Guds væremåte i diktet. «God 

stayed back», konstaterer diktets fortellende jeg-instans helt direkte (GIG, 113). Her vil jeg ta 

for meg slutten på diktets første del for å vise hvordan Isaiah også opplever Gud som fjern, før 

jeg deretter forfølger implikasjonene dette har for både troa og virkeligheta han befinner seg i. 

You, said Isaiah.  

No answer.  

I cannot hear you, Isaiah spoke again under the Branch. (GIG, 108) 
 

Etter at Gud har vaska Isaiahs hår i ild for å riste av ham likegyldigheta, følger denne sekvensen 

hvor Isaiah tiltaler Gud uten å få svar. Gitt Isaiahs nære relasjon til Gud og gitt virkeligheta der 

Isaiah er vant med å kunne prate med Gud og treffe på ham under et tre, er det lett å se for seg 

at Isaiah her er fortvila og kjenner seg forlatt. Der Gud ellers i diktet virker påfallende 

menneskelik og nærmest fysisk tilstede, skiller denne sekvensen seg ut ved at det er Gud som 

forskjellig fra Isaiah som blir vektlagt: Gud er fraværende. Også tidligere har diktet påpekt 
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forskjellen mellom Gud og Isaiah som en forskjell i perspektiv: «Isaiah and God saw things 

differently, I can only tell you their actions» (GIG, 107). Denne forskjellen i perspektiv stikker 

dypere enn en meningsforskjell, som også kan oppstå mellom mennesker. For forskjellen 

mellom Gud og Isaiah innebærer en forskjell i kunnskap og makt, i hva slags vesen en er; 

menneske eller gud. Denne forskjellen kommer helt enkelt av at Isaiah som Guds profet 

fungerer som en tjener for Gud, noe diktet eksplisitt påpeker ved at Isaiah i diktets andre del 

blir sammenligna med «an old butler» (GIG, 111).  

 Så er da ikke Isaiahs opplevelse av Guds avstand absolutt. Like etter de gjengitte 

verselinjene blir han besvart: 

Light bleached open the night camera. 

God arrived.  

[…] 

Liar! said God.  

Isaiah put his hands on his coat, he put his hands on his face.  

Isaiah is a small man, said Isaiah, but no liar. (GIG, 108-9) 
 

Gud ankommer. Ingenting tyder på at Isaiah kan se Gud, heller møter Gud Isaiah som stemme, 

og protesterer på at Isaiah ikke kan høre ham. «Løgner!» sier Gud, og implisitt: «Du kan høre 

meg.» Slik kritiserer Gud Isaiahs oppmerksomhet, og videre også Isaiahs tillit og tro. For, mener 

Gud, Isaiah kan høre ham, om han bare høre etter, det vil si, om han bare legger merke til det 

troa viser ham. Det er som om Gud sier at han er nær, også når han er fjern. Men Isaiah vil ikke 

gå med på at han ljuger: Han er bare et lite menneske, og som dette lille menneske kan han ikke 

alltid merke at Gud er nær. Han har ikke det samme overblikk som Gud, og kan ikke beskyldes 

for at han ikke kan høre Gud. Slik framstår Gud heller som metafysisk enn fysisk i disse linjene 

av diktet, i den forstand at Gud ikke er direkte tilgjengelig for Isaiahs sanser. Diktets fortellende 

jeg-instans synes imidlertid å bekrefte Guds versjon av saken; at Gud er nær, også i konkret 

forstand. Guds ankomst blir nemlig oppfatta av et nattkamera, forteller diktet. Lik et dyrs 

bevegelser i en mørk skog blir oppfatta av nattkameraer, slik lar Carson diktets jeg-instans 

konstatere at et slikt kameras fininnstilte opptikk har fanga Guds bevegelser, og dermed kan 

bekrefte at Gud er til stede også i fysisk form.  

 Like fullt blir Isaiahs opplevelse av Gud som fjern stående. For ham er Gud borte i det 

ene øyeblikket, for deretter å dukke opp i det neste. Og slik blir Gud værende i diktet, i spennet 

mellom fravær og nærvær. Dette spennet løses ikke, men framstår som ei stadig forhandling. 
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Slik er Isaiahs opplevelse av Gud ikke konstant, ikke bestemt det ene eller det andre, men stadig 

i bevegelse. Som et vesen som er både nær og fjern, er Gud tydelig annerledes. Scenen over 

ender med å befeste den store forskjellen som finnes mellom Isaiah og Gud. Isaiah i sin litenhet 

kjenner ærefrykt for den store Gud: 

God paused.  

And so was their contract.  

Brittle on both sides, no lying.  

Isaiah’s wife came to the doorway, the doorposts had moved. 

What’s that sound? said Isaiah’s wife. 

The fear of the Lord, said Isaiah. 

He grinned in the dark, she went back inside. (GIG, 109) 
 

Ærefrykt er å vise djup respekt for det som er større enn seg, for det en ikke selv kan styre. Slik 

viser Isaiahs ærefrykt en erkjennelse av nivåforskjellen mellom ham og Gud. Slik jeg forstår 

kontrakten linjene viser til, er innholdet i den det samme: Det er forskjell på Isaiah og Gud, og 

denne forskjellen viser seg særlig i hvem som besitter makta. Samtidig er begge to skjøre 

(«brittle»), de er begge avhengige av hverandre. 

 De gjengitte linjene viser avslutninga på diktets første del. Isaiah befinner seg her utafor 

huset sitt, hvor han utveksler noen ord med kona. Sammenligna med det som ellers har foregått 

i diktets første del, er den lille scenen som begynner med at kona kommer til døråpninga, 

utprega realistisk, i den forstand at ikke noe overnaturlig skjer. Isaiah forteller ikke kona at han 

har snakka med Gud eller på annet vis hatt direkte kontakt med ham. Altså demper han det 

overnaturlige, og viser heller til ærefrykten, som en form for realistisk oppsummering av alt det 

han har gjennomlevd. Både Isaiahs og den fortellende jeg-instansens blikk synes slik å ha endra 

seg, i og med at Gud er ikke framstår som en like åpenbar del av virkeligheta Isaiah omgir seg 

med. Men også innafor denne mer lavmålte, realistiske sekvensen finnes et hint om Guds 

nærvær: Dørkarmene har flytta på seg. Implisitt forstår en at det er Gud som er flytta på dem, 

og slik tjener dørkarmene som en liten hilsen, et lite spor av at Gud har vært nær. Noe har endra 

seg, og denne endringa, så liten den enn er, rommer samtidig Isaiahs erfaring av å være i kontakt 

med Gud. Det er erkjennelsen av denne lille detaljen som skaper ærefrykt i Isaiah, og som derfor 

«reparerer» det problemet som tidligere fantes, nemlig mangelen på denne ærefrykten.  

 Hvorfor betyr denne lille detaljen så mye? Fordi den knytter Gud til den fysiske verden, 

og slik materialiserer Isaiahs åndelige erfaringer. For i den fysiske virkeligheta fungerer de 



56 
 

smått forflytta dørkarmene som et vitne om det troa ser, nemlig at også Gud og det usynlige 

finnes. Ja, dørkarmene blir det som holder Gud og den fysiske virkeligheta sammen med 

hverandre, slik Decreation-kvinnene i deres withness også fungerte som «witnesses» om at også 

Gud finnes. På denne måten blir dørstokken i diktet til en terskel inn i ei virkelighet som rommer 

Gud, ei trosvirkelighet.  

 Denne trosvirkeligheta er Isaiahs virkelighet. Som profet står Isaiah gjennom troa si i 

en tydelig relasjon til Gud si, ja, troa han bærer på gjennomsyrer livet hans og virkeligheta han 

ser. Isaiah ser den fysiske virkeligheta, men han ser også Gud, og dette beror på at han tror. 

Troa skaper altså et nytt blikk på virkeligheta, og dette blikket ser det metafysiske i det fysiske, 

og det fysiske i det metafysiske. I og med at diktets fortellende jeg i det store og hele er lojal 

mot Isaiahs opplevelse av verden, utgjør denne trosvirkeligheta også diktets virkelighet. Men 

slik Decreation-kvinnene gjennom troa ser seg selv «med» Gud, og slik samtidig er nær Gud 

og fjern fra ham, slik bevarer også Isaiah-diktet en bevissthet om at trosvirkeligheta består av 

to lag, to poler, som ikke helt kan smelte sammen med hverandre: den metafysiske og den 

fysiske. Slik sett er trosvirkeligheta stereoskopisk: Den ser det metafysiske i det fysiske og 

omvendt, men ser også forskjellen mellom dem. At dette er tilfelle, uttrykker nettopp Isaiahs 

replikk til kona om at det de hører, er frykt for Herren. Utsagnet påpeker at Gud finnes, samtidig 

som det også viser at Isaiah er klar over den fysiske og den metafysiske virkelighetas forskjell 

fra hverandre, siden han i så stor grad unnlater å fortelle om de over-realistiske møtene sine 

med Gud. Like fullt, gjennom forskjellene holder diktet det fysiske og det metafysiske sammen, 

uten å skille skarpt mellom dem. Begge deler eksisterer side om side som like virkelige. Og 

dette kommer altså av troa som et helt grunnleggende premiss for diktets virkelighet.  

Metaforen er et camera obscura 

I forrige kapittel argumenterte jeg for at avselvinga, som en kroppslig forankra 

oversettelsesprosess, gjennom forestillingsevnen førte til at kvinnene kunne være «med» Gud. 

Et slikt «with» finnes, som jeg akkurat har antyda, også i Isaiah-diktet. Trosvirkeligheta som 

preger diktet, er dermed som i Decreation-essayet ei oversatt virkelighet avhengig av 

forestillingas evne til å kunne overstige grenser, og slik fungere stereoskopisk, noe «with» 

nettopp betegner. At dette er tilfelle, peker Carson eksplisitt på. For også i «Book of Isaiah» 

finnes en tydelig metarefleksjon omkring vilkåra og mulighetene som preger menneskets 

forståelse av Gud.  I dette underkapitlet vil jeg undersøke nettopp disse (språklige) vilkåra, som 

i diktet er kjennetegna ved metaforen; trosvirkeligheta Isaiah som Guds profet ser omkring seg, 
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er grunnleggende metaforisk. Det er også metaforen Isaiah tar i bruk når han vil forkynne Guds 

budskap til nasjonen. For i diktet er det metaforen som utfører stereoskopets «with», og som 

slik kan oversette Gud så Isaiah og nasjonen forstår. At metaforen spiller en helt sentral rolle i 

det å framstille ei trosvirkelighet, vil jeg også bruke Frye til å understøtte. 

 Diktets andre del åpner med en tydelig avstand til og kritikk av religionen, og det er i 

sammenheng med dette utenfraperspektivet at Carson lar den fortellende jeg-instansen bringe 

metaforen på bane: 

There is a kind of pressure in humans to take whatever is most 
 beloved by them 
and smash it. 

Religion calls the pressure piety and the smashed thing a sacrifice to 
 God. 

Prophets question these names. 

What is an idol? 

An idol is a useless sacrifice, said Isaiah. 

But how do you know which ones are useless? asked the nation in its 
 genius.  

Isaiah pondered the various ways he could answer this.  

Immense chunks of natural reality fell out of a blue sky 
 and showers of light upon his mind. 

Isaiah chose the way of metaphor. (GIG, 110)  

 

Religionen som system for å formidle rett levevis har en tendens til å oppfordre mennesker til 

å ødelegge det som er dem kjærest og kalle dette et offer til Gud. At noe slikt er tilfelle, står 

muligens Decreation-kvinnenes ønske om å forlate seg selv som et eksempel på. Det er 

profetens oppgave å sette spørsmålstegn ved hva som er rett levevis og ikke, og det er på 

spørsmål om hvilke offer som er ubrukelige at Isaiah må tenke seg om, og til slutt velger å støtte 

seg til metaforen. Scenen fortsetter på følgende måte: 

Our life is a camera obscura, said Isaiah, do you know what that is? 

Never heard of it, said the nation. 

Imagine yourself in a darkened room, Isaiah instructed. 

Okey, said the nation. 

The doors are closed, there is a pinhole in the back wall. 

A pinhole, the nation repeated. 
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Light shoots through the pinhole and strikes the opposite wall. 

The nation was watching Isaiah, bored and fascinated at once. 

You can hold up anything you like in front of that pinhole, said 
 Isaiah 
and worship it on the opposite wall. 

Why worship an image? asked the nation. 

Exactly, said Isaiah. (GIG, 110-111, original kursivering)   
 

Innretninga Isaiah beskriver er et enkelt hullkamera. I et slikt kamera slippes lys inn i et mørkt 

kammer gjennom et lite hull, og på veggen overfor hullet avbildes da det som finnes utafor 

hullet, men vridd 180 grader, så bildet både er opp-ned og omvendt høyre-venstre. Selve 

betegnelsen camera obscura kommer fra latin og betyr mørkt kammer. Denne innretninga er 

forløperen til kameraet, som i hullet har satt inn ei linse til å projisere lyset. Umiddelbart synes 

Isaiahs budskap å være at nasjonen ikke skal tilbe bilder (av Gud). For i og med at disse bildene 

ikke egentlig er det virkelige, er bildene fånyttes å tilbe. Men innledningsvis sier Isaiah at det 

er liva våre, nasjonens og Isaiahs eget liv, som er et slikt mørkt kammer. Hva innebærer dette? 

Ei nærliggende tolkning er at menneskene og deres mulighet til å forstå er lukka inne i mørke 

og følgelig også uvitenhet. Det menneskene kan se innafor denne boksens begrensninger, er et 

bilde som slipper inn i boksen gjennom ei lita strime av lys. Med tydelige paralleller til Platons 

hulelignelse, påpeker Carson at det som kommer til syne for menneskene er et bilde, altså ikke 

virkeligheta selv. Og dette bildet avbilder ikke engang virkeligheta riktig, for selv om detaljene 

muligens stemmer overens, er bildet forvridd. Menneskene, som et camera osbcura, har ikke 

mulighet til å oppfatte ting riktig, fordi de er gitt rammer som begrenser dem til en feilaktig 

forståelse. 

 Mekanismen i et hullkamera er den samme som finnes i øynene våre. Det Isaiah 

beskriver, stemmer dermed reint fysisk: Oppfatninga vi har av det vi ser, skjer nettopp som i et 

camera obscura. Innsikten vi opparbeider oss, avhenger nettopp av øyet som ser. Innretninga 

Carson beskriver her, er altså en annen enn stereoskopet jeg tidligere har beskrevet. Allikevel 

har både stereoskopet og hullkameraet en vesentlig ting til felles: Begge peker på 

konstruksjonen som ligger til grunn for blikket, og i videre forstand: det troende blikket. På 

samme måte peker camera obscura-metaforen på det konstruerte som ligger til grunn for 

religionens leveregler. Altså, påpeker Carson, er ikke dette regler som er gitt i seg selv, men 

heller oppstår som følge av en gitt måte å se verden på, en gitt måte å oversette verden på.   

 At det en ser avhenger av synsvinkel, blir også påpekt i diktet. Etter at nasjonen har 

«tygga litt» på Isaiahs metafor, spør nasjonen: «So what about Isaiah’s pinhole?» (GIG, 111). 
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Slik konfronterer nasjonen Isaiah med at også forståelsen hans er begrensa, i og med at også 

han er et camera obscura. Til svar uttrykker Isaiah bare et «Ah», muligens av oppgitthet, 

muligens av mangel på et godt svar. Betyr menneskets tilstand av å være et camera obscura at 

en ikke skal tilbe noe som helst, siden alt en har tilgang på er bilder som forvrir det virkelige? 

Carson lar ikke diktets jeg-instans forfølge metaforen til den når dette spørsmålet, men stopper 

etter Isaiahs resignerte sukk. Som en naturlig følge av hullkamerametaforen, blir allikevel 

spørsmålet hengende ved diktet, om ikke annet så som en påminnelse om at forståelsen er 

betinga av synsvinkelen, og at den derfor ikke er fullstendig, men heller begrensa. Selv om 

bildet inne i et camera obscura er forvridd og begrensa, og selv om bildet derfor framstår som 

falsk virkelighet, viser Isaiahs metafor likevel nødvendigheta av slike bilder. For, hvis 

mennesket er et slikt hullkamera, da er disse bildene det eneste mennesket har tilgjengelig for 

å se og forstå overhode.  

 På lignende vis tematiserer hullkamerametaforen også seg selv som metafor. Som en 

meta-metafor poengterer den at metaforen i sitt vesen er begrensa, men også helt nødvendig. 

Dette minner om Decreation-essayets innsikt om at oversettelse er nødvendig for at kvinnene 

skal kunne fatte noe om Gud overhode. Denne oversettelsen er umulig, men samtidig mulig, 

noe «with» betegner. Som oversettelsen bragte den fjerne Gud nær for kvinnene, slik er det også 

med metaforen: Den er nødvendig for å nærme seg Gud, men også metaforen bringer bare Gud 

til en tilstand av å være «med» verden, «med» forståelsen, i den forstand at forståelsen aldri vil 

kunne være fullkommen, men alltid vil være avhengig av for eksempel metaforer. 

  I forrige underkapittel argumenterte jeg for at Isaiahs syn på verden utgjør et slikt 

«with», altså et stereosopisk blikk som skaper ei trosvirkelighet. Når Carson lar Isaiah kalle 

både seg selv og andre for hullkameraer, som da nettopp er kjennetegna av å ha begrensa 

innsikt, fungerer dette derfor også som en metarefleksjon over denne trosvirkeligheta, som også 

utgjør diktets virkelighet. Sagt annerledes peker Carson via metaforen på konstruksjonen som 

ligger til grunn for trosvirkeligheta. For også trosvirkeligheta er et resultat av metaforisk 

virksomhet.  

 Hva kjennetegner så metaforen? Det er nødvendig med en liten ekskurs. Som sagt 

tidligere vier Carson et par sider til nettopp metaforen i Eros the Bittersweet, og i den 

forbindelse framhever hun det ufullkomne ved den, det ufullkomne som også preger 

oversettelsen, i og med at denne ikke blir fullendt. Der en i antikken tenkte på relasjonen mellom 

metaforens deler som en substitusjon, altså for eksempel at et subjekts «konkrete» betydning 

blir bytta ut med en «overført» og metaforisk betydning som kommer til uttrykk i et predikat, 
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forstår en nå heller metaforen gjennom en teori om interaksjon.53 Det interaksjonsteorien 

framhever, er at den metaforiske og konkrete betydninga hele tida eksisterer side om side, ja, 

at begge deler kommer til uttrykk samtidig, i ei konstant spenning, slik at en ikke kan snakke 

om en metaforisk forståelse løsrevet fra det konkrete metaforiske uttrykket. I denne 

interaksjonen, løfter Carson fram, produseres metaforisk mening som et skifte i distanse 

mellom fjern og nær, noe som finner sted som et resultat av forestillingsevnen. For det 

metaforen gjør, er nettopp dette: Å finne likhetstrekk mellom ting som i utgangspunktet er ulike 

(fjerne), og slik bringe dem nær hverandre (EB, 73). For metaforen er, som Carson framholder, 

stereoskopisk:  

 
Thus, tension of an acute and unresolvable kind forms this mental action. It demands of the mind a 
‘stereoscopic vision’ (as Stanford 1936 puts it) or a ‘split reference’ (in Jakobsen’s terms), that is, an 
ability to hold in equipoise two perspectives at once. Paul Ricoeur calls this condition of mental tension 
a state of war wherein the mind has not yet reached conceptual peace but is caught between distance and 
proximity, between sameness and difference. (EB, 73-74)54  

 

Det er som en følge av det uoppløselige spennet i metaforen at det stereoskopiske synet oppstår. 

For forestillingsevnen makter, på stereoskopisk vis, å gjennomføre det allerede nevnte 

kunststykket «to know both, keeping the difference visible» (EB, 69). I Decreation-essayet ga 

det stereoskopiske samsynet «with» seg utslag i paradokset FarNear. Også metaforen er prega 

av et paradoksalt element, påpeker Carson ved igjen å henvise til Aristoteles’ forståelse av 

metaforen (EB, 74). Derfor mener jeg det er mulig å si at på samme måte som paradokset 

FarNear viser spennet oversettelsen ender i, viser FarNear også spennet metaforen står i.  

 Det er også mulig å si at egenskapen av å være FarNear preger Isaiahs trosvirkelighet. 

Som jeg i det forrige underkapitlet viste, veksler Isaiah mellom å erfare Gud som nær og fjern, 

ja, ofte kan opplevelsen være begge deler samtidig. Gud er «med» ham, og denne medheta er 

slik prega av metaforens vesen. Trosvirkeligheta er slik ei metaforisk virkelighet, som i et spenn 

                                                
53 I sitt grundige verk om metaforen, The Rule of Metaphor [La métaphore vive] gjennomgår Paul Ricoeur 
overgangen fra substitusjonsteorien, som stammer fra Aristoteles, til den moderne interaksjonsteorien. Han 
undersøker implikasjonene av hva interaksjon innebærer, og bygger her på en rekke teoretikere. Som interaksjon 
oppstår ikke metaforisk mening på ordnivå, men er kontekstbasert. Derfor snakker en om et metaforisk utsagn, 
«metaphorical statement» (1978b, 76-77). Som følge av dette definerer Ricoeur metaforen slik: «[A] metaphor 
holds two thoughts of different things together in simultaneous performance upon the stage of a word or a simple 
expression, whose meaning is the result of their interaction» (80). 
54 Her bygger Carson på Paul Ricoeur, som i sin artikkel «The metaphorical process as cognition, imagination and 
feeling» viser til de samme begrepene fra både Stanford og Jakobson. Ricoeur påpeker at det de to begrepene har 
til felles er en «ambiguity in reference» (1978a, 154). Carson oppgir William Beddel Stanfords bok Greek 
Metaphor: Studies in Theory and Practice fra 1936 i litteraturlista si, men gjør ikke rede for hvilken bok hun har 
Jakobsons sitat fra, mest sannsynlig fordi hun har funnet det via Ricoeur, som oppgir en samleutgave av Jakobsons 
verk som kilde (Jakobsons Selected Works bind 2, 1962). 
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sammenholder og samtidig ikke fullt forener to ulike virkeligheter: den fysiske og den 

metafysiske. Ja, troa selv har noe dypt metaforisk over seg. Dette siste er et vesentlig poeng for 

Northrop Frye i The Great Code (1982). Her undersøker han Bibelen som litteratur under tesen 

at Bibelens påvirkning på den vestlige litteraturen er så stor at en ikke virkelig kan forstå denne 

litteraturen uten å forstå Bibelen. Denne «koden» Bibelen utgjør, gjelder like mye Bibelens 

språk som dens motiver og personer. Som ei bok som handler om mange paradoksale hendelser, 

hendelser som strider imot fornuften, relaterer Bibelen seg til menneskenes tro, framholder 

Frye, og som følge av dette er språket grunnleggende metaforisk: 

 
The sense in Christianity of a faith beyond reason, which must continue to affirm even after reason gives 
up, is closely connected with the linguistic fact that many of the central doctrines of traditional 
Christianity can be grammatically expressed only in the form of the metaphor. Thus: Christ is God and 
man; in the Trinity three persons are one; in the Real Presence the body and blood are the bread and the 
wine. (1982, 55)  
 

Kristendommens sentrale dogmer kan grammatisk bare uttrykkes som metaforer, påpeker Frye. 

Dette fordi metaforen kan gripe om det fornuften ikke klarer. Tenk for eksempel på 

nattverdsoblatet og dogmet om realpresens: Tanken er at den lille tørre kjeksen samtidig også 

er fullt og helt Kristi kropp. Det samme gjelder den inkarnerte Jesus som både rommer 

menneske og Gud. Akkurat hvordan dette henger sammen, akkurat hvordan disse metaforiske 

sannhetene skal forstås, har kirka lenge diskutert. For, som Frye også medgår, dogmene er også 

mer enn metaforer: «The doctrines may be ‘more’ than metaphors: the point is that they can be 

stated only in a metaphorical this-is-that form», påpeker Frye (1982, 55). Like fullt er poenget 

at metaforen er den språklige formen dogmene kan ha, fordi de som metaforer kan holde 

sammen to momenter, eller to former for virkelighet, som i utgangspunktet ikke har noe med 

hverandre å gjøre. Og dette skjer altså på samme måte som det troende blikket i Jesus ser 

menneske og Gud, i oblatet ser brød og Kristi kropp. En ikke-troende ser til forskjell bare 

menneske, bare brød. Troa blir slik sett helt avgjørende for hva en ser; om en bare ser 

dørkarmer, eller om en også ser Gud som årsaken til at dørkarmene har rikka på seg; troa blir 

et skille mellom hva en ser som virkelig, blir et skille mellom virkelighetsforståelser.  

 Carson selv framhever noe lignende, både om metaforen spesielt og om poesien 

generelt, nemlig at begge deler makter å gjøre det usynlige synlig. I Economy of the Unlost, i 

en sekvens hvor hun tematiserer skillet mellom søvn og våken tilstand, skriver hun:  

 

«If to you the invisible were visible,» says Simonides to his audience, «you would see God.» But we do 
not see God and a different kind of visibility has to be created by the watchful poet. The poet’s 
metaphorical activity puts him in a contrafactual relation to the world of other people and ordinary speech. 
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He does not seek to refute or replace that world but merely to indicate its lacunae, by positioning alongside 
the world of things that we see an uncanny protasis of things invisible, though no less real. Without poetry 
these two worlds would remain unconscious of one another. […] At the vanishing point of metaphor we 
may catch a glimpse of their differentiation. (2009, 58-59)   

 

Den metaforiske aktiviteten er kontrafaktisk i forhold til virkeligheta, men gjennom dette 

makter poeten å framstille det som er usynlig, men allikevel ikke mindre sant. Ved at Carson 

innleder dette resonnementet med et sitat av Simonides fra Keos som handler om Gud, er det 

tydelig at Gud befinner seg blant det som i denne verden er usynlig, men som like fullt kan 

finnes. Sammen med verden av synlige ting kan metaforen plassere den usynlige Gud. For Gud 

er avhengig av en «different kind of visibility». I sitatet fra Economy of the Unlost skriver ikke 

Carson noe om tro, men i sammenheng med «Book of Isaiah» framstår altså denne metaforiske 

aktiviteten som en følge av Isaiahs tro. Det er, slik jeg i denne sammenhengen ser det, troa som 

muliggjør en annen form for synlighet, gjennom metaforen.  

 Troa fører dermed med seg en særegen modus og innstilling til hva som er virkelig. Jeg 

har allerede vist hvordan virkeligheta i Isaiah-diktet utgjør ei trosvirkelighet, hvor den 

metafysiske Gud ses sammen med de fysiske omgivelsene. I The Great Code karakteriserer 

Frye en slik måte å fortelle på, som går ut ifra at det finnes noe mer i tilværelsen, som 

Heilsgeschichte, frelseshistorie.  

 

Weltgeschichte uses the criteria of ordinary history, and attempts to answer the question, What should I 
have seen if I had been there? Heilsgeschichte, as we have it for instance in the Gospels, may say to us 
rather, «This may not be what you would have seen if you had been there, but what you would have seen 
would have missed the whole point of what was really going on.» (1982, 48, original kursivering)55  

 

Til forskjell fra vanlig historiefortelling, er ikke de bibelske tekstene bare opptatt av å gjengi 

hendelsene slik de må ha blitt observert, men også av å sette hendelsene i sammenheng med 

den virkeligheta bibeltekstenes forfattere mener omgir hendelsene, nemlig Guds virkelighet. 

Hvis noe i Bibelen er historisk riktig, er det ikke tatt med for historias egen skyld, men fordi 

det har en særlig åndelig meningsfylde. Og motsatt: Når Bibelens framstilling er utprega 

poetisk, går ikke dette på bekostning av innholdets sannhetgrad, men er heller med på å 

framheve det universelle ved begivenhetene som beskrives. Allikevel er ikke Bibelen reint 

                                                
55 Heller enn Heilsgeschichte, er det først og fremst begrepet «myte» Frye bruker om bibeltekstene. Dette fordi 
han ønsker å framheve Bibelen som tilknytta en mengde ritualer, og dermed som aktivt til stede i menneskers liv 
ved at de stadig blir gjenframført (Frye 1982, 48). Akkurat dette aspektet er imidlertid ikke så viktig i denne 
oppgavas sammenheng, og jeg har derfor valgt å bruke frelseshistorie-ordet for å underbygge mitt poeng. 
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hypotetisk, noe Frye tydeliggjør gjennom å framheve Bibelens historiske forankring (1982, 39-

47).56  

 At Carson i «Book of Isaiah» spiller på den bibelske Jesaja-bokas framstillingsmodus 

blir tydelig gjennom trosvirkeligheta, som altså minner om Bibelens innstilling på å være 

frelseshistorie. Men, til forskjell fra Bibelen selv, er trosvirkeligheta/frelseshistoria i «Book of 

Isaiah» også djupt prega av en metarefleksjon omkring sin egen framstillingsform, noe 

metakommentaren «Isaiah chose the way of metaphor» nettopp viser. Hvorfor metaforens vei 

(som i seg selv er en metafor)? Fordi veien antyder det prosessuelle, det som stadig er i 

bevegelse. Når Carson, som jeg skreiv innledningsvis i dette underkapitlet, framhever 

metaforen, framhever hun både mennesket og metaforen som begrensa. Denne begrensninga 

kommer av det samme som i oversettelsen: umuligheta av å overstige grensene som finnes 

mellom metaforens/oversettelsens deler. Som følge av dette, som følge av at også metaforen er 

stereoskopisk, som følge av at metaforens deler bare er «med» hverandre, er også metaforen 

prega av triangelets stadige dans, altså av en stadig «placement and displacement». I forlengelse 

av dette, som et ekko fra Decreation-essayet, synes Carsons eksplisitte påpekning av metaforen 

å relativisere troas sannheter, slik Carson som den fjerde avselva kvinna mente at de tre tidligere 

kvinnenes utsagn om Gud, ja alle utsagn om Gud, like gjerne kan være falske som sanne. 

Virkeligheta knytta til ei grein 

Metaforens ustødighet, slik den kommer til uttrykk i en stadig interaksjon, har Carson latt 

materialisere seg i diktets egen virkelighet. På samme måte som Isaiah opplever Gud som 

vekslende mellom fjern og nær, metafysisk og fysisk, slik er også diktets virkelighet prega av 

ei lignende veksling mellom det abstrakte og det konkrete. Slik skriver Carson i diktet fram ei 

trosvirkelighet som på stereoskopisk vis står i et spenn mellom ulike forståelsesmåter, som igjen 

får leseren til å undre: Skal det som skjer i diktet forstås bokstavelig eller metaforisk? Og svaret 

er naturligvis: Begge deler, slik stereoskopet ser begge deler. Slik forsterker Carson gjennom 

diktets virkelighetsframstilling troas samsyn, noe jeg her vil vie oppmerksomhet.  

                                                
56 Jeg er fullt klar over at oppfatninga av hva slags bok Bibelen er, varierer sterkt. Ulike kirkesamfunn og ulike 
mennesker har ulike bibelsyn. Siden jeg i denne sammenhengen ikke er opptatt av forholdet mellom Bibelen og 
virkeligheta, men mellom Bibelen og litteraturen, mener jeg det ikke er nødvendig å hente inn stemmer som er 
uenig i Fryes framstilling av Bibelens historisitet, for eksempel.  
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 Skildringene av de fysiske omgivelsene i «Book of Isaiah» er enkle og sparsommelige, 

på samme måte som Isaiah, Gud eller nasjonen i diktet heller ikke er utførlig beskrevet. I diktets 

åpning får vi vite at Isaiah og Gud befinner seg i en hage: 

God and Isaiah used to converse nightly, Isaiah would rush into the  
 garden. 

They conversed under the Branch, night streamed down. 

From the sole of the foot to the head God would make Isaiah ring. (GIG, 107) 

 

Om denne hagen sier ikke diktet mer enn at det finnes ei grein der, og da implisitt også et tre. 

Ellers i diktet er stedsangivelsene og -beskrivelsene så godt som fraværende. Det blir nevnt at 

Isaiah har et hus og at dette huset har dørstolper (109), det nevnes bekker med fiskere (112), en 

grøft mellom to vegger, og det blir også sagt at Isaiah tilbringer noen år i «the valley of vision» 

som er eller i hvert fall delvis består av en ørken (113). I motsetning til disse stedene vender 

diktet stadig tilbake til hagen de første linjene beskriver. Hele åtte ganger refereres det til dette 

stedet i diktet, som regel bare ved at jeg-instansen henviser til «the Branch». På grunn av denne 

hyppigheta velger jeg å forankre analysa mi av diktets virkelighet i denne greina. For, som jeg 

vil vise, fungerer denne greina metaforisk: Den er ikke bare en grein, men bærer også med seg 

et metaforisk betydningsmangfold. Begge deler finnes i greina samtidig, og kommer til uttrykk 

som ei stadig veksling. 

 Selv om metaforens deler ikke kan løsrives fra hverandre, har forskjellige teoretikere 

allikevel funnet det nødvendig å operere med begreper som tydeliggjør de to bestanddelene en 

metafor består av. Jeg vil kort redegjøre for dette før jeg går i gang med analysa, fordi jeg har 

bruk for et bar begreper. Ett slikt begrepspar som beskriver metaforens deler, er tenor og 

vehicle, som Ivor A. Richards er opphavet til. «Richards suggests that we call the underlying 

idea the ‘tenor’ and that ‘vehicle’ be the name of the idea under whose sign the first idea is 

apprehended», skriver Ricoeur om dette begrepsparet (1978b, 80). Heller enn tydelig å skille 

mellom metaforens underliggende idé (tenor) og det ideen kommer til syne gjennom (vehicle), 

finner jeg det mer fruktbart (og mindre kompliserende) å fokusere på det metaforen gjør, slik 

Monroe Beardsley foreslår i Aesthetics fra 1958. Dette fordi jeg ønsker å si noe om hvordan 

den metaforiske virkeligheta i diktet som helhet fungerer, heller enn å konsentrere meg om 

detaljer om metaforens oppbygning. Beardsley, forklarer Ricoeur, skiller mellom hva setninga 

«states» og hva den «suggests», altså mellom hva den fastslår og hva den foreslår (Ricoeur 
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1978b, 90). På samme vis vil jeg i det som følger fokusere på hva Carson i Isaiah-diktet fastslår, 

altså det hun rett ut skriver, og det hun gjennom det fastslåtte foreslår.  

 Greina, som jeg her vil ta for meg, blir i diktet ikke eksplisitt framstilt som en metafor, 

i den forstand at den ikke er satt i sammenheng med et predikat eller noe annet som foreslår ei 

annen betydning ved greina enn det som er fastslått helt konkret: at greina er ei grein. Når greina 

allikevel har metaforsk betydning, er dette noe som kommer fram av konteksten, noe Carson 

antyder gjennom å skrive ordet «Branch» med stor forbokstav. Enkelte steder er greina bare 

grein, og en metaforisk merverdi synes fjern. Andre steder er greina også noe mer, og ei 

metaforisk foreslått betydning er nær i greina som diktet har fastslått. I diktet spenner altså den 

metaforisk foreslåtte betydninga mellom å være nær og fjern, og er slik i en stadig bevegelse. 

Hva greina betyr, varierer, og er i stor grad avhengig av konteksten.  

 Når Carson i innledninga nevner både greina og hagen, er ei foreslått betydning 

nærværende. Et tre plassert i skjønne omgivelser er et velkjent topos fra litteraturhistoria som 

gjerne blir kalt locus amoenus, et behagelig («pleasent») sted. Ernst Robert Curtius identifiserer 

dette stedet i sitt store verk European Literature and the Latin Middle Ages (tysk original fra 

1948). Locus amoenus er et ideelt sted som har vært hyppig brukt og beskrevet, ja, stedet former 

i bunn og grunn «the principal motif of all nature description». Dette stedet beskriver han videre 

som «a beautiful, shaded natural site. Its minimum ingredients comprise a tree (or several trees), 

a meadow, and a spring or brook. Birdsong and flowers may be added. The most elaborate 

examples also add a breeze» (1990, 195). I utgangspunktet utgjør ikke locus amoenus noen 

hage, men Curtius påpeker at beskrivelsene av dette gå over i poetiske hagebeskrivelser (200). 

Locus amoenus har også blitt utvikla til forskjellige versjoner av et jordisk paradis (198), og i 

tråd med dette har lokasjonen også blitt forstått som beskrivelser av det himmelske paradiset 

(200).  

 Når Carson lar en hage være stedet hvor mennesket Isaiah treffer Gud, er det 

nærliggende å assosiere til det bibelske paradiset. Det paradisiske Eden var da også en hage.57 

Gjennom litteraturhistoria synes et minimumskrav for locus amoenus å være å inneholde et tre. 

Kunnskapens tre er en sentral bestanddel i Edens hage, men siden Carson ikke tematiserer noe 

syndefall og heller ikke henviser til noen frukt, mener jeg at konnotasjonene Carson spiller på, 

heller er hagen som et locus amoenus. Fra Platons dialoger i Phaedrus, hvor samtalen foregår 

                                                
57 Carsons beskrivelse av hvordan Isaiah møter Gud i en hage, minner om hvordan Gud beveger seg mellom Edens 
hages trær i Første mosebok, hvor Gud leiter etter Adam og Eva: «Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret 
i hagen i den svale kveldsbrisen (1 Mos 3,8). Kanskje særlig gjelder dette scenen hvor Isaiah opplever Gud som 
fjern, hvor Carson tydeliggjør hørselen (jf. «I cannot hear you», GIG, 108). 
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under et tre, til Becketts Waiting for Godot, hvor et tre er plassert aleine i den sparsommelige 

scenografien som ei slags vrengt henvisning til det lykkelige stedet, har locus amoenus 

gjennomgått stor forandring fra de tidligere rike beskrivelsene. Carson, som Beckett, nevner 

bare en ingrediens, men vekker med det en hel tradisjon av assosiasjoner. Carsons beskrivelse 

av dette paradisiske stedet er altså prega av ei tydelig forenkling: Hun viser ikke engang til hele 

treet, men bare til ei grein. Samtidig bærer Carsons benevning med seg tradisjonens 

forventninger: Greina, treet, hagen, er et godt sted.58  

 Ved å spille på toposet locus amoenus, og da særlig locus amoenus som det paradisiske 

Eden, framhever Carson idyllen som tidligere prega Isaiahs liv, og gjennom dette forsterker hun 

det vonde ved den nåværende situasjonen. Mellom Gud og Isaiah fantes gjensidig glede, de var 

venner, og Isaiah skyndte seg inn i hagen for å treffe Gud, for Gud fikk ham til å klinge fra topp 

til tå, noe jeg leser som kroppslige symptomer på glede. Men dette er altså en tilbakelagt 

tilstand. Gleden er snudd til sinne, og Isaiahs kjærlighet til Gud er snudd til smerte. I hovedsak 

er det denne smerten «Book of Isaiah» handler om, og derfor virker det som Edens hage, som 

ei foreslått betydning av greina, gjør seg mest gjeldene i diktets åpning, som også er det eneste 

stedet hvor diktet eksplisitt plasserer greina i en hage.59 Hvis locus amoenus spiller med som ei 

foreslått betydning seinere, synes det heller som ei ironisk henvisning à la scenografien i 

Becketts Waiting for Godot: som et tommere utsnitt av den manglende lykkas nærvær.  

 I og med at det ikke er hagen diktet seinere henviser til, men nettopp «the Branch», 

mener jeg at det seinere i diktet særlig er en annen bibelsk konnotasjon som blir foreslått: 

skuddet fra Isais rot, som i flere engelske oversettelser blir omtalt som nettopp «a Branch»:60  

 

A shoot will come up from the stump of Jesse; 
    from his roots a Branch will bear fruit. 
The Spirit of the Lord will rest on him— 
    the Spirit of wisdom and of understanding, 
    the Spirit of counsel and of might, 
    the Spirit of the knowledge and fear of the Lord. (Isaiah 11,1-3)61 

 

                                                
58 Norhtrop Frye utlegger hagens betydning i Bibelen og i vestlig litteratur påvirka av Bibelen i Words With Power, 
et oppfølgingsverk til The Great Code, men setter hagen særlig i forbindelse med kvinna og det kvinnelige (1990, 
190ff). Denne vinklinga kunne sikkert gitt interessante poenger også hos Carson, men av hensyn til oppgavas 
omfang har jeg ikke anledning til å drøfte Fryes poenger her. 
59 Også diktets siste verselinje henviser til hagen, men da uten å nevne greina (GIG, 118). 
60 Jeg støtter meg her på den velkjente og kanskje mest brukte engelske oversettelsen New International Version 
(NIV), samt den katolske oversettelsen New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE). En forskjell 
mellom dem er at NIV skriver «a Branch», mens NRSVCE bruker liten forbokstav. Carson bruker som NIV 
konsekvent stor forbokstav. 
61 Jeg bruker her bibeloversettelsen New International Version (NIV).  
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Bibelen skildrer ei grein som har Guds ånd hvilende over seg, og denne greina er en 

personifikasjon av en mann (noe som er interessant å bemerke i seg selv, i og med at 

personifikasjoner som regel skjer av abstrakter). I de etterfølgende versa blir det beskrevet 

hvordan denne mannen skal være en rettferdig konge, og hvordan en ny paradisisk tilstand skal 

komme, hvor det er fred mellom alle dyra («Da skal ulven bo sammen med lammet» (Jes 11,6)). 

I NT forsto en disse versa som en forkynnelse av Messias, og kobla dem dermed til Jesus.62 

Greina, som diktets mest sentrale sted, utgjør dermed en tydelig forbindelse til Messias, og blir 

med det en konkret manifestasjon i diktet av den forbindelsen som finnes mellom Bibelens 

Jesaja og Jesus, som jeg allerede har omtalt. At greina vokser fram fra en stubbe (et nedhogd 

tre), vitner om at før Messias og paradiset kan springe fram som ei ny grein, må fornedring skje, 

forklarer Magnar Kartveit i Det gamle testamentet. Analyse av tekstar i utval (2003, 289). På 

denne måten er også greina som skudd fra Isais stubbe kobla til paradiset. Greina, som jeg 

tidligere har beskrevet som en liten del av (og derfor metonymi for) Edens hage, inneholder, 

som profeti, også en liten bit av det som skal gjenopprette en paradisisk hagetilstand: Messias. 

Begge konnotasjonene greina spiller på, kan dermed sees i sammenheng. 

 Like mye som paradishagen og skuddet fra Isais rot finnes som foreslått betydning i 

diktet, er greina og hagen også bare en grein og en hage. Som følge av dette har ikke hagen og 

greina én gjennomgående betydning som kan avledes av det metaforen foreslår, men står hele 

tida i et spenn til metaforens fastlåtte betydning. Dermed er det, for eksempel, ikke slik at Isaiah 

i diktet egentlig blir kasta ut av Edens hage når den gode tida er over, men heller slik at paradiset 

blir kasta ut av greinas konnotasjonskrets. Paradiset er nær som foreslått betydning i 

innledninga, men trekker seg så tilbake igjen, og gjør at annen mening kan oppstå, som en stadig 

«placement and displacement». Det kan komme ny foreslått betydning, som skuddet på Isais 

rot, men også et større fokus på den fastslåtte betydninga, på greina som grein, altså som fysisk 

sted. For, slik det framstår i diktet, er greinas funksjon som et konkret sted hvor handlinga 

utspiller seg like viktig som metaforens foreslåtte betydninger. Mellom det fysisk fastlagte og 

det konnotativt foreslåtte er diktet i stadig interaksjon. Og det interaksjonsteorien framhever til 

fordel for tanken om substitusjon, er jo nettopp dette: At det det metaforiske utsagnet fastslår, 

utgjør en helt sentral del.  

 Dermed er det slik at diktets innhold ikke bare består av foreslåtte overførte betydninger, 

men også er fundert i ei særegen virkelighet som insisterer på at det fastslåtte er det som 

                                                
62 Isai, som versa beskriver, var faren til David, den store jødiske kongen, og Jesus er, som Davids etterkommer, 
et skudd som har vokst fram av Isais stubbe. David, som var gjeter før han blei henta inn til Sauls hoff, var ikke 
av fornem slekt, og slik kommer den store Messias selv fra fattige kår (Kartveit 2003, 291). 
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stemmer, helt konkret og fysisk. Diktets hegning om det konkrete gir seg ved flere anledninger 

utslag i at abstrakte fenomener framstår i konkret form. Ta stikkdyra for eksempel, som 

framstiller Isaiahs sinne på en helt konkret måte (samtidig som stikkdyra bare er stikkdyr). Eller 

Isaiahs kropps klinging, som Carson beskreiv like etter skildringa av hagen og greina 

innledningsvvis. Utgjør ikke denne klinginga en kroppslig forankra glede? Eller, i og med 

diktets fokus på Isaiahs vonde erfaringer med Gud er det kanskje heller et hat som dirrer 

gjennom Isaiahs kropp? Uansett følelse framhever utsagnet det kroppslige, det konkrete. 

 I og med metaforens interaksjon framstår diktets virkelighet i forlengelse av dette som 

ei oversatt virkelighet hvor abstrakte fenomener kommer til syne i konkrete oversettelser. 

Mening oppstår men blir ikke nødvendigvis stående, i og med at metaforens interaksjon fører 

med seg vekslende betydninger. Gjennom dette oppstår det som er helt sentralt ved diktets 

virkelighet, nemlig det at utsagna ikke plasserer seg hierarkisk i relasjon til hverandre; i diktet 

finnes ikke ei fysisk virkelighet og ei overordna metaforisk virkelighet. Heller synes utsagna å 

utgjøre éi felles virkelighet. Det finnes altså ikke noe skille i diktet mellom det som finnes og 

det som bare er metaforisk, mellom det som skjer og det som bare foregår i en metaforisk sfære. 

Alt er begge deler, i et spenn, i en stadig interaksjon. 

Isaiah får kroppen tilbake, en kvinnekropp 

Etter å ha hørt Isaiahs forklaring av hullkamerametaforen, bemerker den fortellende jeg-

instansen som tidligere gjengitt at «[t]he nation chewed on that for a moment» (GIG, 111). 

Nasjonen tygger for å forsøke å forstå det den nettopp har hørt. Slik gjør Carson forståelsen til 

et kroppslig anliggende, noe som blir enda tydeligere mot slutten av diktet. Her påfører Carson 

Isaiah ikke bare Jesu’ sårmerker, men gir ham også kvinnekroppslige erfaringer. Særlig dette, 

mener jeg, utgjør skriket Carson skriver fram i diktet: Som en protest mot historias reduksjon 

av ham til et tankegods, og da et patriarkalsk sådant, retter hun fokuset mot Isaiah selv. 

Protestens fokus på Jesaja selv innebærer et fokus på kroppen hans, og gjennom kroppen hans 

formulerer Carson en protest. 

  Denne kroppsliggjøinga henger samtidig også sammen med den metaforiske 

virkeligheta i diktet, og med det fokuset den metaforiske interaksjonen retter mot det konkrete. 

Fokuset på det konkrete innebærer et fokus på kropp, og dette bidrar til å synliggjøre troas 

usynlige sider.  Med andre ord tydeliggjør Carson gjennom metaforen kroppens rolle i Isaiahs 

gudsrelasjon, eller altså funksjonen kroppen spiller for troa, og dette tar som nevnt form av en 

protest. Carsons fokus på Isaiahs kropp er et fokus på Isaiahs ubehag, slik de allerede nevnte 
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stikkdyra og Isaiahs kropps klinging er eksempler på. Det finnes også andre beskrivelser av 

kroppslig pine i diktet, for eksempel Isaiahs skamfulle vandring hvor han går med rumpa bar 

(GIG, 112), og hullet som oppstår i Isaiahs bryst etter at han er ferdig med å skrike (GIG, 113). 

Men mot slutten av diktet ikke bare tydeliggjør Carson kroppens betydning, hun endrer også 

Isaiahs kropp. Gjennom å endre kroppen, endrer hun metaforen, og i forlengelse av dette endrer 

hun også forståelsen av Jesaja, Jesus, ja dypest sett også av Gud og kristendommen. Slik 

framhever Carson ikke bare metaforen som grunnleggende for den troendes 

virkelighetsoppfatning, hun søker også å utfordre denne – som en refsende profet. 

 Carson gir ei skildring av historias reduksjon av Jesaja til et tankegods i diktet selv. Etter 

å ha lagt ut på vandring mot slutten av diktets andre del, åpner den fjerde delen av diktet med 

ei fortellende bemerkning om at Isaiah nå kommer tilbake fra denne vandringa: 

When Isaiah came back in from the desert centuries had passed. 

There was nothing left of Isaiah but a big forehead. 

The forehead went rolling around the nation and spoke to people  
 who leapt to their feet  
and fled. (GIG, 116) 
 

Etter flere århundrer er alt som er igjen av Isaiah én eneste kroppsdel. Det store tidsspranget, 

eller altså historias gang, har redusert Isaiahs kropp til ei stor panne. Panna som metonymi for 

hodet er kobla til tanken; Isaiah er redusert til tankegods. Selv om en tanke springer ut fra 

prosesser i hjernen og slik har en materiell side, har tanken noe utprega ikke-fysisk ved seg – 

en kan ikke holde en tanke fram og peke på stoffet dens – og panna blir slik metonymi for noe 

ikke-fysisk og dermed ikke-kroppslig. Det århundrenes overlevering av Isaiah har ført med seg, 

er derfor ei utvikling som fjerner Isaiah fra kroppen sin. Isaiahs panne, eller altså det profetiske 

tankegodset hans, ruller av gårde, og er tydeligvis skremmende, siden den får folk til å rømme. 

Tradisjonen Isaiah inngår i, gjør folk redde. Men i den fjerde delen velger Isaiah bort 

tankegodset han bærer på ved at han legger fra seg panna si:  

It was a blue winter evening, the cold bit like a wire.  

Isaiah laid his forehead on the ground. (GIG, 116) 
 

Den kalde kvelden fungerer både som tidsangivelse og stemningsmarkør. Isaiah har det tungt, 

og han legger panna si på bakken. Hvorfor han gjør dette, kan ikke bestemmes entydig. Kanskje 

gjør han dette i fortvilelse, kanskje kneler han ned i ei bønnestilling, kanskje legger han sin 

egen tankevirksomhet til side for å la Gud slippe til. Alt dette kan spille med, men i denne 
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sammenhengen vil jeg heller framheve denne mulige lesninga: Ved at Isaiah legger panna på 

bakken, legger han på metaforisk vis fra seg tankegodset og den religiøse tradisjonen. Det 

samme synes Carson å gjøre. Heller enn å la tradisjonen rulle uforstyrra videre, utgjør Carsons 

dikt et gjallende skrik, et kranglete alternativ. Det er i denne sammenhengen Carsons 

oversettelse av Isaiah til ei kvinne kommer inn. I forrige kapittel argumenterte jeg for at Carson 

selv trer inn i Decreation-essayets uannonserte fjerde del og som essayets fjerde kvinne 

problematiserer den kvinnelige erfaringas plass i religionen. En mulig parallell til dette finnes 

i Isaiah-diktet. En hovedtese i forskninga på Jesaja-bokas historiske tilblivelse var lenge at boka 

bestod av tre deler: Protojesaja, Deuterojesaja og Tritojesaja.63 I forlengelse av dette er det 

mulig å tenke at diktets fjerde del, som i essayet, utgjør en «overskuddsdel» hvor Carson gjør 

seg og sitt gjeldende. Uansett tematiserer Carson i denne siste delen kjønn i religionens 

sammenheng, som en tydelig del av diktets protest. 

 Gjennom hele diktet har Isaiahs protest mot Gud – og i forlengelse av dette siste 

resonnementet: mot tradisjonen – vært kroppslig forankra. Når Carson i den siste delen 

oversetter Gud til ei kvinne, er dette med på å forsterke inntrykket av at hun, gjennom å 

vektlegge kroppens rolle i troas blikk på verden, formulerer en protest. Dette gjør hun i 

rettferdighetas navn. For det er i rammene av rettferdighet at Carson lar Isaiah bli til ei kvinne. 

I den fjerden delens åpning blir vi fortalt at nasjonen velger ikke lenger å ha noe mer med Isaiah 

å gjøre, hvorpå diktets fortellende jeg bemerker at hvis Isaiah og nasjonen hadde møttes i retten, 

hadde Isaiah kunnet bevise at han er rettferdig. Isaiah føler seg altså urettferdig behandla av 

nasjonen. Fortvila spør han: «Why do the righteous suffer?» (GIG, 116). Isaiah stiller dette 

spørsmålet etter å ha trukket seg tilbake til «the Branch», som jeg har vist at blant annet spiller 

på Jesus som Isais rotskudd. Slik får vi et frampek om stigmatamerkene Jesus snart skal merkes 

med. Men først kommer oversettelsen av Isaiah til det kvinnelige. 

 Før Gud svarer Isaiah på spørsmålet hans om rettferdighetas problem, bemerker diktet 

følgende: 

Notice whenever God addresses Isaiah in a feminine singular verb  
 something dazzling is  
about to happen. (GIG, 116, min kursivering)  
 

                                                
63 Protojesaja skal ifølge denne teorien utgjøre kapitlene 1-39, Deuterojesaja kapitlene 40-55 og Tritojesaja 
kapitlene 56-66. Denne tredelinga er imidlertid ei grov forenkling av en tilblivelse som kanskje best av alt kan bli 
beskrevet som et mylder av tekstbiter fra ulike teologiske miljøer og historiske epoker som tidligere eksisterte hver 
for seg. Derfor har en i nyere forskning gått mer eller mindre bort fra å operere med ei slik tredeling (Hvalvik og 
Stordalen 1999, 143-144). 
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På hebraisk bøyes verb i 2. person etter addressatens kjønn, slik at en kan se av verbformen om 

den tiltalte er mann eller kvinne. Dermed påpeker den fortellende jeg-instansen at Gud i det 

følgende tiltaler Isaiah som kvinne, ja at Isaiah i det følgende er ei kvinne.64 Som svar stiller 

Gud heller et nytt spørsmål: «Isaiah what do you know about women?» (GIG, 116). På dette 

svarer Isaiah med å ramse opp «woman words»: «Blush. Stink. Wife. Fig. Sorceress –» (GIG, 

117). Slik antyder Carson forestllingene om kjønn som er inkorporert i språket vi bruker, både 

som grammatiske kategorier (jf. bemerkninga om verbformen) og som et nettverk av 

assosiasjoner, som Isaiahs svar viser.65 Det synes ikke som Gud er fornøyd med dette svaret. 

Han ber Isaiah gå hjem og hvile, for deretter å påføre Isaiah ei rekke kvinnekroppslige 

erfaringer, som slik det framstår tjener til å korrigere Isaiahs syn på kvinner, og gjennom ham 

også tradisjonens syn på kvinner. 

Isaiah felt sensation below the neck, it was a silk and bitter sensation.  

Isaiah looked down.  

It was milk forcing the nipples open. (GIG, 117)  
 

Gud lar melk springe fram fra Isaiahs brystvorter. Selv om melka er silkemyk, framstår 

hendelsen i all hovedsak som bitter for Isaiah. Gjennom diktet har han vist seg tydelig lei av 

Guds herjing med ham, og slik det framstår, er også denne hendelsen bare enda et tilfelle hvor 

Isaiah blir påtvunget noe fra Gud. Det bitre blir forsterka i de påfølgende linjene: 

Isaiah was more than whole.  

I am not with you I am in you, said the muffled white voice of God.  

Isaiah sank to a kneeling position.  

New pain! said Isaiah.  

New contract! said God. (GIG, 117)  
 

                                                
64 Takk til Terje Stordalen, professor i Det gamle testamentet ved det teologiske faklutetet ved Universitetet i Oslo 
for oppklaring av hva den hebraiske verbformen innebærer.  
65 Orda Jesaja ramser opp, kan ha et rikt spenn av assosiasjoner som gjør at Jesaja knytter dem til det kvinnelige. 
Her gir jeg bare et kortfatta forslag, fordi det viktige poenget i min sammenheng er å framheve kategorien 
kvinneord heller enn hvert enkeltord. Det første ordet, «rødme», kan vise til Jesajas egen kroppslige reaksjon i 
møte med kvinner, eller til rødming som en typisk kvinnelig reaksjon. «Stank», eller det å stinke, kobler 
kvinnekroppen til lukta av noe ekkelt. Ordet «kone» ser kvinna i relasjon til en mann, og fokuserer dermed ikke 
på kvinna i seg selv. Tradisjonelt innehar ordet kone også underordnende implikasjoner. «Fiken» som frukt spiller 
på kvinnas fruktbarhet, da særlig også siden fikenblader i kunsten har blitt brukt til å dekke kjønnsorganer på 
skulpturer og malerier. Ordet «trollkvinne» («Sorceress») kaller kvinner for hekser, og avskriver med det kvinner 
som noe farlig og unaturlig, som en dessuten må beskytte seg mot. 
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Gud er ikke lenger bare med Isaiah, han er også i ham, og som følge av dette er Isaiah mer enn 

hel. Gitt sammenhengen synes det som det er nettopp melka som er grunnen til dette; Gud er i 

melka som nå trenger seg ut fra Isaiahs indre. For Decreation-kvinnene hadde dette vært ei udelt 

positiv erfaring, ja, å være ett med Gud og derfor ha Gud inne i seg er selve målet de higer etter. 

Men Isaiah gleder seg ikke over dette, for ham utgjør dette heller enda en smerte. Gud, derimot, 

ser det som en ny kontrakt, og slik Carson lar scenen fortsette, blir denne nye pakten, som 

inkluderer kvinnelig erfaring, et (indirekte) svar på Isaiahs rop etter rettferdighet: 

God meanwhile continued to think about male and female.  

After all there are two words for righteousness, Isaiah could not be  
 expected to untie this  
hard knot himself.  

First the masculine word TSDQ, a bolt of justice that splits the oak in  
 two.  

Then in the empty muscle of the wood, mushrooms and maggots and  
 monkeys set up a  
livelihood:  

here is (the feminine word) TSDQH.  

God grave the two words in Isaiah’s palms.  

God left it at that. (GIG, 118) 
 

Gud inngraverer et mannlig og et kvinnelig ord for rettferdighet i Isaiahs håndflater. Isaiah blir 

slik stigmatisert, han blir påført stigmatamerker. I seg selv var korsfestelsen, som sårmerkene 

henviser til, en hendelse som nettopp skulle gjenopprette rettferdighet. Ifølge tradisjonell 

kristen tro døde Jesus for å gjøre bot for menneskenes synder for slik å forsone dem med Gud. 

Som religiøst fenomen er stigmata noe som kan forekomme hos enkelte personer som 

identifiserer seg sterkt med Jesu lidelseshistorie. I Carsons dikt er det Gud som påfører Isaiah 

sårmerkene, og slik setter Isaiah i sammenheng med Jesus.  

 At det er to hebraiske ord for rettferdighet som utgjør sårmerkene, gjør 

rettferdighetstematikken ekstra tydelig. Disse to orda har hvert sitt grammatiske kjønn, og sånn 

tematiserer Carson en forskjell mellom to typer rettferdighet. Der det maskuline TSDQ betyr 

noe fast og hardt («bolt», «oak») som deler noe i like deler i en rettslignende forståelse av 

rettferdighet («justice»), er det feminine TSDQH assosiert med noe svakere («empty muscle»), 

men samtidig noe mer livgivende eller livsnært («wood, mushrooms and maggots and 

monkeys», altså ei oppramsing av levende planter og dyr), noe kanskje særlig ordet 

«livelihood» påpeker: Det handler om det menneskene lever av, levebrødet. Når Gud merker 
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Isaiah med disse to ordene, vil han at både den mannlige og den kvinnelige varianten av 

rettferdighet skal prege Isaiah. Det er som om Gud vil at ikke bare det mannlige perspektivet, 

ikke bare den maskuline betydninga av rettferdighet, skal være en del av Isaiahs tankegods, 

men også den feminine betydninga, det kvinnelige perspektivet. Men nøyaktig hva et kvinnelig 

perspektiv innebærer, forblir uavklart: «God left it at that», Gud utdyper ikke mer etter å ha 

rissa inn de to orda i Isaiahs hender.66 

 Oversatt til ei kvinne lar Carson altså Isaiah lære om rettferdighet, og da en rettferdighet 

som er både mannlig og kvinnelig. Og denne rettferdigheta gjelder ikke bare Isaiah, men blir 

også satt i forbindelse med Jesus, selve kristendommens kjerne. For på samme vis som Isaiah 

er både mann og kvinne, er også Isaiah Jesus, på metaforisk vis. Slik rommer metaforene 

Carson skriver fram en hel liten revolusjon. Gjennom det hun setter Isaiah i forbindelse med 

utfordrer hun tradisjonen, slik den i det store og hele har vært prega av et mannlig blikk. Altså 

nøyer hun seg ikke med å påpeke metaforen som tilgrunnliggende for konstruksjonen av ei 

trosvirkelighet, slik jeg tidligere har vist. Hun tar også et skritt videre, og søker å påvirke denne 

konstruksjonen, som jo, fordi den er en konstruksjon, ikke er gitt som ei evig sannhet, men 

heller prega av øyet som ser. I diktets fjerde del tydeliggjør Carson øyet hun selv ser med – et 

kvinnelig øye – gjennom å oversette Isaiah, Jesus og kristendommens rettferdighet til ei kvinne, 

til det kvinnelige. Slik skriver hun fram et alternativ til kristendommens tradisjonelle tankegods, 

som hun lar renne gjennom historia som en bekk av melk: 

Isaiah watched the milk pour like strings.  

It poured up the Branch and across history and down into people’s  
 lives and time. (GIG, 117) 
 

Melka renner opp greina, som her også kan bety Isais rotskudd, altså Jesus selv, og fra denne 

greina utøses melka til folk. Denne elva av melk kommer tilbake i diktets siste verselinjer: 

Still some nights through his [Isaiah’s] dreams slipped a river of milk.  

A river of silver, a river of pity.  

He slept, the asters in the garden unloaded their red thunder into the dark. (GIG, 118) 
 

                                                
66 På hebraisk er det vanlig for mange substantiver å ha både en maskulin og en feminin form. Når det gjelder 
forskjellen mellom de to versjonene, er det en tendens til at substantiver i feminin betegner mer abstrakte størrelser. 
Overført på diktet, kan det maskuline TSDQ muligens bety rettferd i en bestemt situasjon, mens TSDQH heller 
betyr rettferdighet mer generelt, som et prinsipp. Takk igjen til Terje Stordalen for god hjelp.  
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Elva av melk er ei elv av sølv, og av medlidenhet.67 Gitt diktets gang, fungerer denne elva som 

et slags svar på hva det feminine ordet for rettferdighet kan være. Elva framhever ikke det 

rettslig rettferdige, men heller det å være medlidende. Som astersblomsten i hagen kan Isaiah 

og andre lesse av seg sin «røde torden» ved elva av melk og motta medynk. Protesten i Isaiah-

diktet ender altså her, i medlitenhetsmelk.  

 Hvorvidt dette er et nytt element ved rettfredigheta slik kristendommen forkynner den, 

kan diskuteres. På et vis er dette medlidenhetssporet også tydelig i den tradisjonelle kristne 

forståelsen av rettferdigheta, slik den er forankra i tanken om at Jesus døde for menneskenes 

synder. Allikevel er Carsons oversettelse til et kvinnelig perspektiv originalt, i og med at hun 

framhever at også kvinnekroppen er viktig som erfaringsgrunnlag, noe brystmelka for eksempel 

viser. Ei slik perspektivendring er nødvendig for at også kvinner skal bli ytt rettferdighet, virker 

det som Carson hevder avslutningsvis. Også kvinnenes blikk bør bli inkludert i 

troskonstruksjonen, og dette innebærer å innlemme kvinnekroppen. Betyr dette at Isaiah i 

diktets sammenheng egentlig er ei kvinne? At han egentlig er Jesus? Nei. For som jeg har vist, 

tydeliggjør Carson i diktet metaforens interaksjon, som tilbakeviser at ei overført metaforisk 

betydning er den som «egentlig» stemmer. Dermed står Isaiah heller i et spenn, og dette spennet 

fører med seg oversettelsens stadige bevegelse av «placement and displacement».  

 Carson utnytter i diktet altså at trosvirkeligheta, som en metaforisk konstruksjon, er 

ustadig. Gjennom diktet skriver hun fram metaforiske utsagn som beveger seg mellom det å 

fastslå noe konkret og det å foreslå ei overført betydning. Gjennom dette blir det feministiske 

perspektivet tydelig. Samtidig er det også påfallende, som jeg har vist, hvordan Carson gir 

abstrakte fenomener konkrete oversettelser, som for eksempel er tilfelle med Gud, og med 

Jesajas sinne. Carson oversetter med andre ord Gud og troa til noe (kvinne)kroppslig, som om 

det er kroppen som må forstå. Ja, forståelsen av Gud og troa framstår i diktet som tyggende, i 

den forstand at den finner sted gjennom en stadig bevegelse, forankra i kroppen. Ei kroppslig 

fordøying kan man kanskje si; en digestiv hermeneutikk.68    

  

                                                
67 Merk at selv om jeg skriver medlidenhet, som inneholder prefikset «med», spiller ikke Carsons ordbruk på det 
tilsvarende prefikset «com». Hun skriver ikke «compassion», men «pity». Dette tekststedet kan altså ikke trekkes 
inn i Carsons refleksjon omkring denne preposisjonens betydning, slik jeg i denne oppgava flere steder skriver 
om. 
68 Opphavet til uttrykket «digestiv hermeneutikk» er førsteamanuensis Peter Svare Valeur. Det er kristendommens 
tanke om at mennesket kan forstå guddommen gjennom å spise nattverdsoblatet Valeur betegna gjennom dette 
uttrykket på et seminar ved UiO våren 2013. 
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Isaiah-diktets metaforiske oversettelse 

Til forskjell fra Bibelens Jesaja, er Carsons Isaiah full av trass og motstand. På tross av denne 

motstanden befinner Isaiah seg i ei virkelighet som tydelig bærer preg av å være ei 

trosvirkelighet. Denne trosvirkeligheta er også diktets virkelighet; diktet befinner seg 

gjennomgående innafor et konstruert blikk hvor Gud er selvfølgelig til stede. Men, kanskje 

nettopp på grunn av Isaiahs trass og motstand mot Gud, synliggjør diktet samtidig denne 

trosvirkelighetas konstruksjon. For Carson ikke bare tydeliggjør metaforens struktur som 

grunnleggende for det stereoskopiske samsynet som ligger til grunn for troas blikk på 

virkeligheta, hun yter også dette synet motstand.  

 Som jeg har vist, finner flere former for overføring sted i «Book of Isaiah». Den mest 

åpenbare er kanskje den som skjer mellom Bibelens originale Jesajabok og diktet selv, hvor 

Carson ikke bare fører profeten Isaiah inn i en ny sammenheng, men også oversetter Bibelens 

særegne innstilling på å være frelseshistorie til diktet. I Carsons Isaiahdikt tar dette form av ei 

selvbevisst framstilling som tydeliggjør at troskonstruksjonen som ligger til grunn for Isaiahs 

blikk på virkeligheta fungerer på metaforisk vis, altså som en stadig interaksjon mellom det 

diktet fastslår og det det foreslår. Denne vekslinga gir seg igjen utslag i ei stadig overføring 

mellom ei fysisk og ei åndelig virkelighet, ei vedvarende spenning mellom det abstrakte og det 

konkrete. I diktet kommer dette for eksempel til uttrykk ved at Isaiah forstår den fjerne Gud 

som nærværende i de fysiske omgivelsene som omgir ham, men hele tida allikevel har 

problemer med å plassere Gud. I tillegg kan diktets overføring ses i Isaiahs kvinnekroppslige 

erfaringer; Isaiah blir på metaforisk vis overført til en kvinnekropp. Translatio er altså tydelig 

til stede i diktet, og denne overføringa trer, som jeg har argumentert for, fram i metaforens form. 

 Der det i Decreation-essayet var avselvingas oversettelse som resulterte i et 

stereoskopisk blikk, er det altså metaforen som bærer troas samsyn i Isaiah-diktet. Metaforen 

tilbyr et blikk, en type sannhet som ikke kan favnes på annet vis enn gjennom den metaforiske 

likhetsrelasjonens uklare og tvetydige utsagn. Når Carson sammenligner metaforen med et 

camera obscura tydeliggjør hun det konstruerte ved dette troende blikket, og påpeker samtidig 

at denne konstruksjonen alltid vil være forvrengt og feilaktig. For også mennesket er et camera 

obscura, og derfor vil menneskets persepsjon av virkeligheta alltid være begrensa og avhengig 

av øyet som ser. Troas oversettelse av Gud er altså ufullstendig, og som følge av dette er 

(tros)virkeligheta også i stadig bevegelse mellom ei gjentatt plassering og forskyvning. Og som 

jeg har vist, nøyer ikke Carson seg bare med å påpeke dette ustadige, hun ønsker også å påvirke 
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troas konstruksjon av Gud ved å oversette Isaiah, og via ham også Jesus, altså Gud selv, til ei 

kvinne.  

 Carsons fokus på metaforen er parallelt med et fokus på kroppen. Slik hun i diktet 

insisterer på metaforens forankring i det den fastslår, er fokuset også sterkt på kroppens 

funksjon i den konstruerte trosvirkeligheta. Begge deler tydeliggjør at troa, som et metaforisk 

blikk, ikke bare er et åndelig, metafysisk anliggende, men hele tida også kroppslig. Troas 

oversettelse av virkeligheta involverer kroppen som forståelsesorgan. Gjennom et slikt fokus, 

er Carson en del av en ny generasjon katolske forfattere, slik John C. Waldmeir ser det i 

Cathedrals of Bone. Carson er ikke gjenstand for noen grundig undersøkelse hos Waldmeir, 

men blir nevnt i bokas konklusjon, hvor Waldmeir framhever kroppen som møteplass mellom 

menneske og Gud også hos Carson:   

 

The body plural – youthful and weary, tangible and intangible […] – both evolves and comes undone. 
The generation of Catholic writers which Carson belongs to discovers, even celebrates, God in the midst 
of this plurality. But because these writers encourage readers to think about the human body as a site, in 
fact the site, where God and human beings interact, the divine presence carries the traces of its medium: 
it is known through the tensions, conflicts, and complexities that define physical existence (2009, 167). 

 

Som det viktigste møtestedet mellom Gud og mennesker smitter kroppens egenskaper over på 

Gud selv, foreslår Waldmeir. Jeg har allerede vært inne på hvordan Decreation-kvinnenes 

begjær etter Gud i deres framstilling av Gud smitter over på Gud selv, slik at han blir 

begjærende, og jeg har redegjort for hvordan Gud i «Book of Isaiah» er blitt gitt flere 

menneskelige egenskaper. Dette utgjør en vesentlig del av grunnen til at Carson gir Isaiah 

kvinnekroppslige erfaringer, og gjennom ham: Jesus, og Gud selv. For gjennom dette framhever 

Carson at også kvinnekroppen er viktig i religionens oversettelse av Gud; også det kvinnelige 

perspektivet er viktig i religionens sammenhenger. For Carson synes i alle fall dette å være en 

naturlig følge av at hun nærmer seg Gud. Kanskje er dette fordi hun som ei kvinne som skriver 

om Gud, bærer seg selv med i møte med både Bibelens Jesaja og Gud, slik Decreation-essayets 

kvinner også gjorde det? Som følge av dette bærer hun med seg de erfaringene hun er i besittelse 

av. Med andre ord er Carsons egen oversettelse av Gud forankra i hennes egen (kvinne)kropp.  
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IV.  Ei stammende sannhet om Gud 

 

Diktsekvensen «The Truth About God» skiller seg tydelig fra både essayet «Decreation» og 

«Book of Isaiah» i grad av hengivenhet til Gud. Også i denne sekvensen finnes et troende, 

stereoskopisk blikk, men trosvirkeligheta dette blikket skaper, slår gjennom sekvensens til 

sammen atten69 dikt tydelige sprekker. Sammenligna med de foregående tekstene, kommer 

dette til uttrykk som en tydeligere tvil på om troas gudsoversettelse fører noe godt med seg, og 

som en sterkere kritikk av språket menneskene bruker om Gud. Det er denne tvilen og kritikken 

jeg i dette kapitlet vil fokusere på, for å løfte fram nye aspekter ved Carsons oversettelse av 

Gud. Dette vil jeg i stor grad gjøre ved å fokusere på den stamminga som kommer til uttrykk i 

sekvensen. Mot en klisjéfull gudsframstilling utgjør stamminga en både språklig og kroppslig 

protest. 

 Hva er sannheta om Gud? Sekvensens tittel er ambisiøs. De atten dikta, som ofte er 

korte, kan ikke sies å gi noen grundig diskusjon av hvorvidt Gud er sann eller ikke, heller synes 

de å utgjøre en mengde nokså tilfeldige nedslag. Gjennom disse nedslaga er det som om Carson 

forkynner at det ikke finnes én sannhet, men flere mulige forslag. Forslaga Carson gir til denne 

sannheta om Gud er prega av både fortvilelse og forargelse, eller som Andre Furlani påpeker, 

gir dikta inntrykk av å være ei irritert lovprisning i en både komisk og bitter tone (2003).70 Hele 

sekvensen befinner seg i en tydelig religiøs kontekst, og med bare enkelte unntak er det et 

troende jeg eller vi som utgjør diktas utsigelsesinstans. Allikevel er det avstanden til troa som 

er mest påfallende i sekvensen. På avstand betrakter Carson «the verbal formulas and the 

gendered constructions of faith», slik Furlani formulerer det (2003). Hun fokuserer altså på 

språket som medium i seg selv, på hvordan språket preger forståelsen vi har av Gud og hvordan 

ei framstilling av Gud derfor aldri kan være uskyldig.  

 Selv om avstanden til troa er mer framtredende i «The Truth About God» enn i det 

øvrige tekstkorpuset mitt, er det også i denne sekvensen mulig å gjenfinne et troende metaforisk 

blikk på virkeligheta. Metafokuset på den språklige konstruksjonen som må til for å framstille 

                                                
69 «The Truth About God», slik sekvensen står i Glass, Irony and God, består av atten dikt. Det må allikevel nevnes 
at sekvensen har stått på trykk også i to andre sammensetninger (Meyer 2016, 293). Den ene av disse er «The 
Truth About God: Seventeen poems» i The American Poetry Review (årg. 22:1, januar/februar 1993, 16-19). Denne 
sekvensen inneholder flere dikt som ikke er inkludert i den seinere bokutgivelsen. I tillegg finnes «The Truth 
About God: six poems», på trykk i The American Poetry Review (årg. 25:1, januar/februar 1996, 15-16). Disse to 
andre sekvensene ligger ikke til grunn for mine analyser. 
70 I artikkelen «Reading Paul Celan with Anne Carson» bruker Furlani beskrivelsen «exasperated worship» i første 
omgang om Paul Celans dikt, men sier deretter at det også kjennetegner flere av Carsons dikt, for eksempel «Book 
of Isaiah». Jeg mener at beskrivelsen er god også av sekvensen «The Truth About God». 



78 
 

Gud er med andre ord også til stede i denne sekvensen, men heller enn å undersøke denne 

konstruksjonen i seg selv, ønsker jeg heller å nærme meg troas oversettelse gjennom den 

protesten Carson retter mot utbredte kristne oversettelser av Gud. For slik det framstår, skriver 

Carson fram en alternativ måte å nærme seg Gud på, da som ei stammende tilnærming.   

 Blant sekvensens dikt har jeg vært nødt til å gjøre et utvalg. Jeg har ønska å inkludere 

mye av den tematiske bredda sekvensen presenterer for å undersøke de ulike måtene Carson lar 

oversettelsen av Gud slå sprekker på. Samtidig har jeg valgt ut dikt jeg mener viser ulike 

aspekter ved sekvensens tvil og kritikk, og da mer spesifikt tvil og kritikk som stamming. For å 

undersøke denne stammingas protest, begynner jeg dette kapitlet med å etablere sekvensens 

tvilende og kritiske grunnholdning, slik dette kommer til uttrykk i dikta «God’s Work» og 

«God’s Beloveds Remain True». Så viser jeg hvordan denne kritikken i «God’s Woman» 

framstår som et feministisk prosjekt. Deretter kobler jeg dette til fenomenet stamming, som jeg 

vil gjøre rede for med utgangspunkt i diktet «God Stiff». Med bakgrunn i essayet «Variations 

on the Right to Remain Silent», som jeg raskt gjorde rede for i denne oppgavas innledning, vil 

jeg her også vise hvordan stamminga uttrykker en vesentlig egenskap ved Carsons 

oversettelsestankegods. I de to neste underkapitlene undersøker jeg så ulike aspekter ved denne 

stamminga: Først hvordan stamminga kan være uttrykk for menneskenes begrensning med 

utgangspunkt i diktet «My Religion», deretter hvordan stamminga fungerer som et uttrykk for 

en språklig mellomposisjon med utgangspunkt i diktet «God’s Name».  

Guds elskedes destruktive oversettelse 

Helt til slutt i sekvensen «The Truth About God» står diktet «God’s Work». Dette diktet 

tematiserer menneskets vilje til å oversette Gud inn i sin egen virkelighet gjennom å gi fem 

eksempler på alt hva mennesket kan finne på å lese som tegn på Guds nærvær. Hele diktet er 

som følger: 

Moonlight in the kitchen is a sign of God. 
The kind of sadness that is a black suction pipe extracting you 
from your own navel and which the Buddhists call 

«no mindcover» is a sign of God. 
The blind alleys that run alongside human conversation 
like lashes are a sign of God. 

God’s own calmness is a sign of God. 
The surprisingly cold smell of potatoes or money. 
Solid pieces of silence. 
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From these diverse signs you can see 
how much work remains to do. 
Put away your sadness, it is a mantle of work. (GIG, 53) 

 

Diktet er bygd opp av strofer bestående av tre verselinjer, en formenhet som går igjen gjennom 

hele sekvensen, selv om antall strofer varierer. Gjennom å liste opp nokså ulike ting som tegn 

på Gud, peker diktet på den menneskelige fortolkningsevnas fantasi og velvillighet, ikke uten 

ironi. For hvis så å si alt kan være et tegn på Gud, er det da noe hold i tegnet? Eksemplene 

Carson gir, peker alle i retning av tegnets vilkårlighet: Månelyset på kjøkkenet er et vanlig syn 

som det ikke er gitt at betyr noe mer, det samme gjelder sansningene av penger, poteter og 

stillhet; det buddhistiske begrepet for en viss form for tristhet relativiserer kristendommens 

selvforståelse som eneste sanne religion; blindgatene som finnes i samtale mellom mennesker 

antyder det uholdbare i at språkets tilkortkommenhet i seg selv blir et tegn på Guds eksistens. 

Den siste strofen går i rette med alle disse tegna, og ønsker slik å gjøre et opprør med denne 

menneskelige hangen til å leite etter tegn. Det er en stor jobb å gjøre, slår strofen fast. Slik jeg 

forstår det, er det en jobb med å gjennomgå denne virkeligheta av tegn diktets jeg-instans har i 

tankene, og dette med et kritisk blikk, nettopp fordi menneskenes oversettelser av Gud ikke er 

uskyldige, men heller har stor innvirkning på menneskenes selvforståelse og livsutfoldelse.   

 I en forstand utgjør dette diktet ei god oppsummering av hva Sannhets-sekvensen som 

helhet utfører, nemlig stadige forsøk på å oversette Gud for å forsøke å forstå. Samtidig 

uttrykker diktet en tydelig tvil på disse tolkningenes riktighet, og derfor tjener det som en god 

inngang til sekvensens kritiske grunnholdning. For den siste strofen uttrykker, slik jeg ser det, 

ei programerklæring for sekvensen for øvrig: Det arbeidet jeg-instansen mener at ligger foran 

oss med å gjennomgå menneskenes gudsoversettelser, har Carson selv begynt på i sekvensen 

for øvrig.  

 Det tvilende og kritiske arbeidet Carson i «The Truth About God» gjennomfører, er i 

stor grad forankra i det kroppslige. I «God’s Beloveds Remain True» framstiller Carson 

gudstroas negative sider, og da blant annet som ei rekke kroppslige plager. Diktet utgjør en lang 

klage over menneskenes kår, og til forskjell fra det jeg nettopp har presentert som sekvensens 

bærende formprinsipp, består ikke dette diktet av trelinja strofer, men av 29 verselinjer i én 

bolk, en form som forsterker klaga gjennom et tydelig oppramsende preg. Gjennom den lange 

lista av klagepunkter ironiserer diktet over en form for religiøs forestilling om at alt som skjer 

er til det beste, fordi det er Guds vilje og derfor et uttrykk for Guds kjærlighet. Diktet tematiserer 

med andre ord hvordan troa på Guds kjærlighet påvirker menneskenes forståelse av livets 
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hendelser, og er tydelig kritisk til hvordan denne oversettelsesvirksomheta kan lede 

menneskene på villstrå. Diktet åpner på følgende måte: 

Chaos overshadows us.  
Unsheltered sorrow shuts upon us.  
We are strangled by bitter light. (GIG, 47)  
 

Disse første linjene åpner i det kosmiske, med kaoset, og to linjer seinere med lyset. Begge er 

størrelser det er lett å forbinde med Guds skapelse i Første Mosebok.71 Men lyset i diktet er 

ikke godt som det er i Bibelen, heller er det kvelende bittert.72 Slik vrir Carson på forståelsen 

av lyset, som normalt i bibelsk og vestlig tolkningstradisjon har innehatt positive konnotasjoner, 

til å bli noe negativt. Det gode og positive blir forskrudd. Ei slik negativ vridning er også tilfelle 

i resten av diktet, som beskriver hvordan menneskelivet langt ifra er paradisisk og ordna, slik 

skapelsesberetninga forteller, men heller kaotisk, vondt, vanskelig, sorgfullt. Sorg vi ikke kan 

beskytte oss mot overskygger oss, sier diktet, og fortsetter:  

Our bones shake like sticks.  
We snap.  
We grope.  
We pant and go dry.  
Our tongues are black.  
All day is endless.  
Nights endless.  
Our skin crawls, it cracks.  
Our room is a cat who plays with us.  
Our hope is a noose.  
We take our flesh in our teeth. (GIG, 47)  
 

Skjelvende knokler, svarte tunger, hud som sprekker, en følelse av å tørke inn, og å bite i sitt 

eget kjøtt. Elendigheta er kobla til kroppen, noe som gjør plagene både fryktelig nærværende 

og umulige å unnslippe. Det er livets forgjengelighet som blir løfta fram, menneskets ikke-

opphøyde posisjon. Denne klaga over livets skrøpelighet er ikke ny, men kan minne om både 

Jobs klage73 og den fellesmenneskelige erfaringa som kommer til uttrykk i Salmenes bok74. 

                                                
71 «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd 
svevde over vannet. Da sa Gud: ‘Det skal bli lys! Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra 
mørket» (1 Mos 1,1-4). Tradisjonelt er dette forstått som at Gud skaper ut av intet, men både her og andre steder i 
GT er det til stede en tanke om at Gud ordner et kosmos ut av kaos, se for eksempel salme 104 (Sal 104,1-9).  
72 I følge kabbalistisk tankegods, som Carson spiller på andre steder i sekvensen, slik jeg seinere vil komme inn 
på, innehar lyset nettopp negative egenskaper. Dette er en følge av skapelsesprosessen, slik kabbalistene ser det. I 
denne prosessen skal beholderne av det guddommelige lyset ha slått sprekker, noe som ga lyset som var festa til 
disse beholderne onde krefter.  
73 Se for eksempel Job 7,5-7: «Kroppen er dekket med mark og sårskorper. Støvet gror fast i huden, og den verker. 
Dagene går fortere enn en vevskyttel, de går til ende uten håp. Husk at mitt liv er et pust! Aldri mer får jeg se 
lykke.» 
74 Se for eksempel Salme 22,15f: «Jeg renner bort som vann, alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks, det 
smelter i meg. Munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til ganen. Du legger meg ned i dødens støv.»  
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Også Andre Furlani påpeker likheta til disse bibelske bøkene, og forstår i den sammenheng 

diktets vi i forlengelse av Salmenes vi: viet er oss alle, som igjen er allegorisk identifisert som 

«Israel, the Church, and the soul in union with God» (2003). Slik er erfaringene av livets 

overskyggende sorg og kvelende bitre lys ikke én enkeltstående skjebne, eller en skjebne for 

noen få uheldige, men gjelder et oss, et fellesskap. Som i Bibelen rettes klaga over tilværelsen 

også i diktet til Gud, og slik bringes Gud inn, delvis som ansvarlig for tilstanden, delvis som 

mulig redning fra plagene. Diktet avslutter slik: 

We are dust.  
We know nothing.  
We can not answer.  
We will speak no more.  
BUT WE WILL NOT STOP.  
For we are the beloveds.  
We have been instructed to call this His love. (GIG, 47)  
 

På tross av alle de kroppslige plagene, på tross av at viet mangler kunnskap, på tross av alt som 

det fellesmenneskelige diktets vi kjenner seg herja av, vil ikke viet gi seg, for viet tenker at det 

er Guds elskede folk. Slik blir forestillinga om at Gud er kjærlig, og oversettelsen av denne inn 

i livets hendelser, til en sutteklut for menneskenes selvoppholdelsesdrift. Men til forskjell fra 

Salmenes bok, hvor menneskene finner trøst i at Gud kan hjelpe, ironiserer Carson over hangen 

til tro som et menneskelig fenomen: Vi har blitt instruert til å kalle dette Hans kjærlighet, 

skriver hun. Der de bibelske salmene gjerne ender med å beskrive Guds hjelp,75 fokuserer 

Carson i diktet heller på menneskets evne til å tolke tilværelsen og lære hverandre opp innafor 

denne tolkende forståelsen. Ordlyden Carson har valgt, sår tvil om Gud overhodet eksisterer, 

idet det som er i fokus nettopp er instruksen. I det troende fellesskapet instrueres viet til å forstå 

alle disse negative erfaringene som tegn på Guds kjærlighet, og det er dette som får viet til å 

fortsette.  

 Ved å ramse opp alt dette elendige, framhever diktet at Guds kjærlighet nettopp ikke er 

kjærlig. Menneskenes håp er heller ikke noe håpefullt, noe diktet tydelig uttrykker: «Our hope 

is a noose» (GIG, 47), håpet er ei løkke som strammer om halsen og truer med å kvele 

menneskene. Gjennom denne klagen trekker diktet i tvil om Gud finnes, og denne tvilen, 

påpeker Furlani, blir i diktet samtidig også til en tvil på ens egen evne til å avgjøre om Gud 

                                                
75 At Gud hjelper, er blant annet tilfelle i den i forrige fotnote nevnte Salme 22 et eksempel på: «For han har ikke 
foraktet den som er hjelpeløs, og ikke vendt ryggen til den som lider. Han skjulte ikke ansiktet, men hørte da han 
ropte om hjelp» (Sal 22,25).  
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finnes eller ikke (2003).76 På denne måten er det først og fremst mot troa som utgangspunkt for 

forståelse av virkeligheta diktet retter oppmerksomheta si. Diktet tematiserer den troende 

forståelsen som regner med Gud og derfor tolker Gud inn i livets hendelser. Med en ironisk 

stemme kaller diktet alt det vonde som skjer for Guds kjærlighet, og slik betviler og kritiserer 

diktet menneskenes oversettelse av Gud inn i tilværelsen, for ei slik oversettelsesvirksomhet 

kan skape ei trosvirkelighet som kan rettferdiggjøre de verste menneskelige kår. Når diktet 

relaterer dette til kroppen, blir troas destruktivitet både konkret og ufravikelig menneskelig. Det 

er også først og fremst som en menneskelig aktivitet troa framstår i diktet. Den mest markante 

forskjellen mellom diktets klage og den klagen som kommer til uttrykk i Bibelen, går nemlig 

på hvorvidt menneskene kan regne med frelse. I «God’s Beloveds Remain True» synes ikke ei 

slik redning å være innafor rekkevidde, slik Furlani skriver: «Human perseverance begins to 

seem a Beckettian endgame rather than a desert exodus to some redeeming Canaan» (2003). 

Slik framstår troa først og fremst som en menneskelig oversettelsespraksis som ikke 

nødvendigvis har hold. Det er denne praksisen Carson i sekvensen både betviler og kritiserer.  

Guds seksualiserte vold  

Som i både Decreation-essayet og «Book of Isaiah» følger Carsons tydeliggjøring av kroppen 

også i Sannhets-sekvensen med seg en undersøkelse av kvinnekroppen som åsted for 

oversettelse av Gud. I forbindelse med de to forrige tekstene har jeg vist hvordan Carsons fokus 

på det kvinnelige er et kritisk fokus. Dette blir enda tydeligere i «The Truth About God», i og 

med at Carson i flere dikt viser hvordan menneskenes hang til tolkning og vilje til å oversette 

har ført med seg (mannlige) oversettelser av Gud som har plassert kvinna i en underlegen 

posisjon.  I sekvensen kritiserer Carson tydelig mannens overlegenhet som noe gudegitt, og 

protesterer samtidig mot den vante forståelsen av at Gud er mann, med alt hva dette har 

implisert av patriarkalsk tankegods og kvinneundertrykkelse gjennom historia. Det er som 

protest mot denne underlegne posisjonen stamminga i sekvensen oppstår, men før jeg kommer 

inn på dette, vil jeg vise hvordan Carson kritiserer det mannlige blikket som gjerne er inkludert 

i flere av gudsoversettelsene som sirkulerer i samfunnet. Dette vil jeg gjøre med utgangspunkt 

i diktet «God’s Woman». 

 Like før «God’s Woman» står diktet «The Grace That Comes By Violence» som tar for 

seg religionens, ja, nådens forbindelse til bruk av vold, og avslutter med å ironisere over at 

                                                
76 Furlani sier dette først om Celan, som han med utgangspunkt i Celans dikt «Psalm» så sammenligner Carsons 
«God’s Beloveds Remain True» med (2003).  
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kristendommens frelse er knytta til drapsmetoden korsfestelse; menneskene blir reine og 

syndfrie gjennom hvitvasking i blod, eller som Carson bemerker: Menneskene er «’cleansed’ 

now» (GIG, 45). Også i «God’s Woman» blir religionens potensiale for vold, og den faktiske 

volden religionen har gjennomført og stadig gjennomfører, tematisert. I «God’s Woman» setter 

Carson Gud som mann i forbindelse med den volden religionen gjennom historia har 

gjennomført, og i diktet kommer dette til uttrykk i form av en seksualisert vold. Som 

menneskenes forståelse av Guds kjærlighet i «God’s Beloveds Remain True» er tydelig 

destruktiv, er også forståelsen av Guds kjærlighet i dette diktet blitt vrengt om til et forskrudd 

motstykke: voldtekt. For i «God’s Woman» synes det som Gud selv forgriper seg på kvinna. 

 Diktet «God’s Woman» beskriver hvordan ei kvinne har blitt forulempa ved skapelsen, 

beskriver denne kvinna som sint på naturen, fordi naturen, som Gud har skapt, utøver vold mot 

henne. De to første av diktets tre strofer er som følger: 

Are you angry at nature? said God to His woman. 
Yes I am angry at nature I do not want nature stuck 
up between my legs on your pink baton 

or ladled out like geography whenever 
your buckle needs a lick. 
What du you mean Creation? (GIG, 46)  
 

Gud mistenker at kvinna hans er sint, noe kvinna bekrefter og deretter frustrert utdyper: Hun 

ønsker, for eksempel, ikke å få naturen kjørt opp mellom beina. Naturen henviser her til 

menneskenes, og da kanskje særlig mennenes, seksuelle drifter: naturen som begjær, brunst, 

kåthet, men også til selve utforminga av menneskenes fysiske natur, til kroppen, 

kjønnsorganene. Mannen har ei rosa kølle, mens kvinna får denne kølla stukket opp i seg. 

Ordlyden Carson har valgt for å beskrive denne seksualakten peker på det ufrivillige, og derfor 

forstår jeg det som at diktet beskriver seksuell voldsutøvelse, volden som kan komme av 

penetrering. Det tvungne klinger også gjennom i det andre eksempelet kvinna gir: «whenever 

your buckle needs a lick» (min kursivering). Ordet «buckle» betyr beltespenne, men kan også 

være ei substantivering av verbet «to buckle», å spenne, bende. Uansett betydning er det 

mannens penis det blir henvist til, og det at denne trenger å bli slikka, som igjen peker på 

kvinnas ufrivillighet. Den seksuelle aktiviteten blir pressa på henne, krevd av henne mot viljen 

hennes.  

 Den andre strofen, som beskriver det andre eksempelet kvinna gir når hun begrunner 

sinnet sitt, åpner med å si at kvinna ikke ønsker naturen «ladled out like geography» hver gang 

den nevnte penisen trenger å bli slikka. Denne geografiske utspredninga kan både vise til 
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mannens utløsning, sæden som spres utover, men også til det mulige resultatet av dette: 

befruktning, graviditet, og kvinnas mage som vokser, som eser ut. Med spørsmålet om hva Gud 

mener (med) Skapelse, er det i diktet som om kvinna henviser til ei tidligere forklaring Gud har 

gitt på kvinnas klager. En kan tenke seg at Gud har begrunna seksualakten og menneskenes 

fysiske utforming ved å henvise til nødvendigheta av den for å skape nye mennesker. I tillegg 

viser «Creation» også til Gud som skaper av verden, og da særlig av det diktet kaller natur. Som 

skaper av kvinna, og av kvinnas og mannens kjønnsorganer, er Gud indirekte skyldig i at det 

blir utøvd seksuell vold mot kvinna. Hun er dermed sint på Gud på grunn av måten han har 

skapt på, på at mannen kan voldta henne. Men diktet stopper ikke der. Guds skyld blir enda mer 

eksplisitt ved at penisen i diktet tilhører Gud selv. I svar til Gud sier kvinna at hun ikke ønsker 

«your pink baton» kjørt inn mellom beina, og det samme også når hun uttrykker motvilje mot 

å slikke «your buckle» (GIG, 46, mine kursiveringer). Det er Gud selv som voldtar kvinna.  

 Hvem er Guds kvinne, som slik blir voldtatt av Gud? Tittelen «God’s Woman», sammen 

med den første verselinjas gjentagelse av denne, «His woman», framhever både det anonyme 

og det generelle ved den valgte kvinna. Slik synes kvinna å være alle og enhver, ei hvilken som 

helst kvinne. Med dette får anklagen som rettes mot Gud et preg av å være universell, og peker 

slik utover den konkrete situasjonen diktet beskriver.  

 Også Gud kan en på lignende vis forstå både konkret og som representant for ei gruppe. 

Konkret er det Gud som voldtar, i videre forstand er det Gud som representant for religionens 

patriarkalske oversettelse av Gud og hans lære som gjennomfører udåden. For ved å gi Gud en 

penis, er det tydelig at Carson forbinder Gud med mannen som kjønnskategori, og dermed kan 

en samtidig tenke at Carson løfter fram mannen og hans måte å te seg på som om han var Gud. 

Furlani trekker fram nettopp dette siste poenget gjennom å påpeke at Carson lar sekvensens 

ironi og kritikk ramme religionens historiske side, altså religionen slik den har blitt utøvd i 

samfunn mellom mennesker, heller enn å angripe den metafysiske Gud, da forstått uavhengig 

av menneskenes oversettelse. Det er altså Gud slik menneskene har tolka ham, Carson kritiserer, 

og deriblant «the gendered binaries of Judeo-Christian doctrine» som historisk har gjort seg 

gjeldende (Furlani 2003). Slik framstår den Gud som voldtar kvinnene som en representant for 

kristendommens kvinneundertrykkende historie og favorisering av mannen; Gud er religionen 

som samfunnsinstitusjon og tradisjon. Diktet spiller slik på den tradisjonelle forståelsen av at 

det finnes ei gudegitt hierarkisk innordning mellom kjønna.  

 Gjennom å skildre denne seksualiserte volden som Gud og kristendommens tradisjon 

har utsatt kvinner for, er Carson tydelig kritisk. Men, slik det framstår, lar ikke Gud (og 
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tradisjonen) seg merke ved denne kritikken. På kvinnas harde anklager, og spørsmålet om hva 

Gud mener med skapelse, skildrer diktet i tredje og siste strofe at Gud reagerer på denne måten: 

God circled her. 
Fire. Time. Fire.  
Choose, said God. (GIG, 46)  
 

Guds svar er gåtefullt, for ikke å si tåkete. Han sirkler inn kvinna, som om han fanger henne, 

og ber henne velge mellom ild og tid. Disse to kategorienes relevans er i diktet ikke åpenbar, 

heller mystisk, og svarets holdbarhet blir også relativisert ved at Gud ikke bare gir ett svar, men 

to (eller tre, hvis en teller ild to ganger). Det er vanskelig å se for seg at dette svaret kan utgjøre 

noen forskjell for kvinna. Gjennom replikken sin framstår Gud overlegen både i holdning og 

makt, idet Gud gjennom den ikke tar kritikken til seg, ei heller gir noe løfte om endring. 

Gjennom svaret synes det som Gud og kvinna forholder seg til to ulike virkeligheter, to ulike 

måter å forstå på. Som følge av dette skjer det heller ingen endring, det patriarkalske systemet 

forblir. 

Kvinnenes stammende protest 

Den seksuelle volden mot kvinna fortsetter i det etterfølgende diktet, «God Stiff». I dette diktet 

blir uønska seksuell aktivitet kobla til språket selv, og da til et kvinnespråk. Slik finnes det også 

i «The Truth About God» ei tematisering av språket som bærer av gitte kjønnsforestillinger, 

slik jeg allerede har vist at finner sted i «Book of Isaiah» i og med Isaiahs kategorisering av 

enkelte ord som «woman words», samt den fortellende jeg-instansens påpekning av de 

hebraiske feminine ordformene (GIG, 116-18). Decreation-essayets begrep om fake women 

uttrykker noe av det samme. I «God Stiff» blir språket selv presentert som bærer av det 

patriarkalske systemet, et system som gjør vold mot kvinna. Det er, som jeg vil argumentere 

for, som protest mot dette systemet at Carson innfører kvinnenes stamming. Hele «God Stiff» 

er som følger: 

God gave an onomatopoeic quality to women’s language. 
These eternally blundering sounds eternally 
blundering down 

into the real words of what they are 
like feet dropped into bone shoes. 
«Treachery» (she notices) sounds just like His zipper going down. (GIG, 46)  
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Også i dette diktet er Carsons tone tydelig ironisk. Igjen tar hun utgangspunkt i det degraderende 

kvinnesynet som i flere kristne sammenhenger har vært gjeldende (og stedvis fortsatt er det). 

Dette kobler hun til språket: Diskrimineringa har ført med seg ei nedvurdering av kvinnenes 

språk, synes Carson å si. Som i «God’s Woman» er Gud også her opphav til tingenes tilstand; 

det er Gud som har gitt kvinnene et kvinnespråk med onomatopoetiske kvaliteter, men som i 

forrige dikt er det også her naturlig å tenke at Gud også framstår som representant for 

kristendommens tradisjon i diktet. Kvinnespråket er altså lydmalende, og dessuten stotrende, 

noe som blir understreka ved gjentagelsen av ordet «blundering». Det er nettopp ved å stotre at 

kvinnene til slutt kommer fram til «the real words of what they are». Underforstått ligger en 

tanke om at kvinnenes ord i utgangspunktet ikke var virkelige ord. Kvinnespråkets kvalitet av 

å være «eternally blundering» er imidlertid ikke bare en uttalefeil, da «to blunder» også kan 

bety det å gjøre en stor feil. Ved å påpeke både det stotrende og det grunnleggende feilaktige 

som typisk for kvinnenes språk, kontrasterer Carson implisitt dette språket med typiske 

antagelser om et mannlig språk, som da motsatt er artikulert, rasjonelt og dessuten riktig.  

 I den siste verselinja setter Carson ei slik fornedring av kvinnenes språk i sammenheng 

med en voldtekt. Diktet beskriver hvordan klangen av ordet «treachery» minner om lyden av 

en glidelås på vei ned, en buksesmekk som åpnes. Denne glidelåsen er «His», med stor 

forbokstav, altså er det nærliggende å forstå den som Guds. Igjen er det som om Gud gjør seg 

klar for å voldta kvinna, denne gang i overført forstand. Når Carson setter nedvurderinga av 

kvinnenes språk – bare det at det blir kategorisert som én kategori, bestemt ut ifra kjønn, er i 

seg selv dedgraderende – i sammenheng med en slik antyda voldtekt, sier hun samtidig indirekte 

at denne nedvurderinga er en språklig form for seksualisert vold. 

 Carsons ironi blir kanskje mest av alt synlig gjennom sammenligninga hun gjør med det 

hun kaller «bone shoes», knokkelsko. Som et sleivspark til det degraderende synet på kvinnenes 

språk, flytter hun gjennom denne sammenligninga om på hva som blir vurdert positivt og 

negativt. «[L]ike feet dropped into bone shoes» betyr, slik jeg forstår det, noe levende som blir 

sluppet inn i noe dødt; levende kjøttfulle føtter som føres inn i døde føtter hvor bare beina er 

tilbake, som sko bygd opp av knokler. Det er kvinnenes evig stotrende språk Carson 

sammenligner føttene med, mens «the real words» blir beskrevet som de døde knokkelskoa. 

Slik snur Carson om på hva som er levende og hva som er dødt, hva som er virkelig og hva som 

er falskt; slik hun ser det, er det kvinnenes stotrende språk som er det virkelige, levende språket. 

Slik framholder Carson kvinnenes språk som noe positivt, mens de virkelige orda framstår som 

en død organisme, et hult byggverk. I forlengelse av dette er det ikke lenger så tydelig at det å 
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stotre har en negativ klang for Carson. Heller, mener jeg, utgjør stotringa noe positivt, og 

dessuten også et viktig hint om hele sekvensens gudsframstilling. 

 Å stotre er å stamme. Å stamme er å snakke hakkete, utsi stavelser gjentatte ganger, 

uttale ordbrokker, ord som befinner seg mellom ord. For å forklare hvordan dette kan gi et 

viktig innspill til Carsons framstilling av Gud, vil jeg trekke veksler på essayet «Variations on 

the Right to Remain Silent», som jeg i innledninga brukte for å introdusere Carsons refleksjoner 

omkring fenomenet oversettelse. Der beskreiv jeg hvordan Carson anser katastrofen for å være 

en metode henta ut fra oversettelsen hvorigjennom det er mulig å protestere mot klisjeen. I 

essayet kobler hun dette til stamming, ja, stamminga framstår i seg selv som en språklig 

katastrofe som protesterer mot språkets klisjéfulle system. Dette skjer ved at stamminga ligner 

oversettelsens vesen ved at også den ikke utgjør enten det ene eller det andre, ikke enten 

fullendte ord eller total stillhet, men heller befinner seg midt i mellom.  

 For å utvikle resonnementet om at stammingas vesen ligner det uoversettelige og slik 

hele tida befinner seg i et spenn mellom språk og stillhet, gjør Carson bruk av Paul Celans 

(1920-1970) dikt «Tübingen, Jänner» som avslutter med å gjenta ordet «[p]allaksch» to ganger, 

det hele satt i en parentes. Celans dikt forholder seg til Friedrich Hölderlin (1770-1843), som i 

1806 blei erklært gal og forblei dette fram til sin død.77 Ordet pallaksch henviser til denne 

Hölderlins galskap, og skal ifølge Carson ha vært et ord Hölderlin fant opp og brukte som en 

term for «sometimes Yes sometimes No» (NR, 32). Pallaksch er slik et nyord som befinner seg 

i mellomtilstanden mellom ja og nei. Det kan betyr begge deler, og kan derfor ikke oversettes 

til en av delene; det er uoversettelig. Når Carson beskriver stammingas vesen gjennom dette 

ordet, framhever hun at det å stamme i seg selv har lignende kvaliteter: Stamming er en aktivitet 

som muliggjør at det finnes noe som er mellom ja og nei, og i videre forstand at det finnes noe 

som er imellom i det hele tatt. Slik tilbyr også stamminga, som oversettelsen, et tredje sted å 

være. Eller, sagt annerledes, er stamminga prega av oversettelsens triangulerende element hvor 

forhindringa både setter i kontakt og forhindrer kontakt: Stamminga består av ordbrokker som 

både er og ikke er språk. Slik Carson forstår oversettelsen som en prosess som ikke kommer i 

                                                
77 I essayet leiker Carson med ideen at Hölderlins galskap er ei mer eller mindre villet utvikling fra Hölderlins 
side, og da som følge av at han arbeida med oversettelse. Særlig nevner Carson Hölderlins latterliggjorte 
oversettelse av Sofokles’ Antigone som en form for galskapsarbeid. Hölderlin var så besatt på å bevare den greske 
originalens syntaks og ordas leksikalske betydninger at det tyske resultatet ifølge Goethe og Schiller blei uleselig. 
Slik framstår Hölderlins oversettelse som et tegn på Hölderlins eget sammenbrudd (NR, 18-20). Dette er for øvrig 
tanker som kan minne om Walter Benjamins i det tidligere nevnte essayet «Oversetterens oppgave». I dette essayet 
kobler Benjamin blant annet oversettelse til stillhet, og som et eksempel på oversettelsens stillhet setter han 
Hölderlins Sofokles-oversettelser, som var Hölderlins siste arbeid før han lot arbeidet sitt stilne – og som Benjamin 
selv ikke eksplisitt sier men allikevel muligens antyder – og blei gal (Benjamin 2014, 287). 
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mål, men heller stadig vedvarer, slik består også stamminga av ufullkomne ord, framført 

gjennom stadige forsøk. På dette viset minner stamminga om oversettelsens triangeldans. 

 I litteraturvitenskapelig sammenheng er særlig Gilles Deleuze (1925-1995) kjent for å 

tenke rundt fenomenet stamming. I essayet «He Stuttered» i Essays Critical and Clinical (1998) 

identifiserer Deleuze det å stamme som en særegen fortellerstil som bærer i seg protestens 

vesen. For å supplere og tydeliggjøre Carsons egne tanker, vil jeg her raskt gjøre rede for et par 

av poengene hans. Deleuze tenker seg at det å stamme utfordrer språkets likevekt, altså språkets 

system hvor orda har bestemte betydninger og står i ordnede relasjoner til hverandre. Det er ved 

å bringe språket ut av sin vante likevekt at språket kan utvikle seg, og det er dette Deleuze setter 

stamminga som et begrep på. Å stamme er å være en fremmed i språket, og dette skjer gjennom 

at de stammende forfatterne finner opp «a minor use of the major language within which they 

express themselves entirely; they minorize language, much as in music, where the minor mode 

refers to dynamic combinations in perpetual disequilibrium» (Deleuze 1998, 109, original 

kursivering). Innafor det store språket, skaper forfatterne seg et mindre språk som skaper ny 

dynamikk og slik befinner seg i en ikke-likevekt som stadig vedvarer. Gjennom dette skapes et 

nytt språk; stamminga føder «a foreign language within language, a grammar of 

disequilibrium», og dette språket bytter ut en streng syntaks med en «pure dance of words» og 

uttrykker slik språkets spenninger, stadig på vei mot språkets grenser, eller utside som Deleuze 

kaller det (112).  

 

When a language is so strained that it starts to stutter, or to murmur or stammer … then language in its 
entirety reaches the limit that marks its outside and makes it confront silence. When a language is strained 
in this way, language in its entirety is submitted to a pressure that makes it fall silent. (113, original 
kursivering og ellipse) 

 

Gjennom å anstrenge språket så det begynner å stamme, presses språket mot grensene sine så 

det faller i stillhet. Og det er altså gjennom et slikt press at språket kan utvikle seg. Likhetene 

til Carsons oversettelsestankegods generelt og tanker om stamming mer spesielt er tydelige, i 

og med at også Carson fokuserer på grensas betydning. Som betegnelse på det som ikke kan 

oversettes, fungerer stillheta også hos Carson som markør for språkets grense som gjør at 

oversettelsen er en prosess som stadig vedvarer. Det jeg gjennom Deleuze særlig vil poengtere, 

er imidlertid stammingas vesen av å minorisere, av å skape et lite språk innafor et større språk. 

Dette lille språket utfordrer det store språket, men er samtidig prisgitt rammene det store språket 

setter. Nettopp ei slik innstilling mener jeg finner sted også i stamminga i diktet «God Stiff».  
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 I diktet spiller Carson på en klisjé om kvinners språk som feilaktig og underlegent 

mannens. Når Carson i dette diktet lar utsigelsesinstansen stamme, forstår jeg dette nettopp som 

en protest mot denne klisjeen. Slik framstår stamminga som hos Deleuze som en tydelig kritikk 

av systemet, bare at hos Carson er denne kritikken markant feministisk. Carsons stammende, 

feministiske protest finner sted i språket, som et minoriserende element, men er samtidig 

avhengig av språket. Hvis en ønsker å kommunisere er dette helt nødvendig: En kan ikke skape 

et helt nytt språk, for det ville vært komplett uforståelig, men en kan protestere mot språkets 

undertrykkende og degraderende mønstre ved å stamme. Det er slik jeg leser kvinnenes 

«blundering» i diktet: som kvinnenes protest mot språket og posisjonen de er gitt. Denne 

protesten sørger attpåtil for ei utvikling av språket, eller som diktet sier det: Det er stamminga 

som gjør språkets knokkel-stillas levende, slik føtter er mer levende enn et beinrangel. 

 Det er bare diktet «God Stiff» som bruker ordet «blundering», som jeg her gjennom 

gjentagelsen av ordet mener at utgjør et uttrykk for stamming og stammingas mellomtilstand. I 

tillegg til dette ordet, blir også «eternally» gjentatt to ganger: «These eternally blundering 

sounds eternally / blundering down». Gjentagelsen tydeliggjør stammingas vesen av for evig å 

være underveis, av å ikke komme i mål. Stamminga vedvarer, slik en oversettelse ifølge Carson 

heller aldri kan bli fullendt. Dette, mener jeg, kjennetegner «The Truth About God» som helhet; 

sekvensen er stammende, og uttrykker ikke noen fullendt sannhet om Gud, men stadige forsøk 

fra et tydelig feministisk ståsted. Og det disse forsøka mest av alt uttrykker, er protest. Carson 

yter motstand mot klisjeene som brukes om Gud, i et forsøk på å finne fram til nye 

formuleringer, nye forståelser, ja, nye oversettelser, som ei stammende minorisering, en 

stammende oversettelse som sverger til posisjonen av å befinne seg mellom original og ferdig 

oversatt produkt, og dessuten mellom språk og det ordløse. For dette, slik Carson ser det, er en 

måte å komme fri på, fri fra klisjeenes klamme grep. Avslutningvis i «Variations on the Right 

to Remain Silent» skriver hun: 

 
As a classicist I was trained to strive for exactness and to believe that rigorous knowledge of the world 
without any residue is possible for us. This residue, which does not exist – just to think of it refreshes me. 
To think of its position, how it shares its position with drenched layers of nothing, to think of its motion, 
how it can never stop moving because I am in motion with it, to think of its shadow, which is cast by 
nothing and so has no death in it (or very little) – to think of these things gives me a sensation of getting 
free (NR, 32, min kursivering).  

 

Carson beskriver her hvordan hun som klassisk skolert higer etter å sette ord på en eksakt 

kunnskap om verden. Men, som hun skriver: Slik kunnskap finnes ikke, den er umulig. Hva er 

det da som gir Carson en følelse av å komme fri, underforstått fri fra klisjeenes makt? Nøkkelen 
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til å forstå dette ligger i verba. Det er selve handlinga det er å strekke seg etter eksakt kunnskap 

som i seg selv gjør fri. Dette fordi mellomtilstanden, som en vedvarende bevegelse, en 

gjentagende stamming, tilbyr et tredje sted å være. Hva kjennetegner dette tredje stedet? 

Nettopp pallaksch; noen ganger ja og noen ganger nei; mellomtilstanden.78 

 I det følgende vil jeg utforske sekvensens dikt som stamming, for å tydeliggjøre ulike 

aspekter den stammende protesten Carson utfører. 

Stamming som uttrykk for menneskenes begrensning 

Som Carsons oversettelse av Gud fokuserer på kroppens rolle som forståelsesorgan, slik er også 

stamminga knytta til det kroppslige. Årsaken til en stotrende utsigelse ligger i kroppen, og slik 

viser stamming som fenomen ei kroppslig begrensning. Med andre ord tydeliggjør stamminga 

menneskenes ufullkommenhet, da forstått som kontrast til Guds fullkommenhet, slik jeg i det 

andre kapitlet var inne på med utgangspunkt i kvinnene i Decreation-essayet. I sekvensens 

første dikt, «My Religion», er det ikke taleevnens begrensning Carson fokuserer på, derimot 

beskriver hun en manglende synsevne. Menneskene er blinde, skriver hun. Utsagnets betydning 

er overført, og slik står det som en generell beskrivelse av menneskets grunnleggende tilstand 

av å være forhindra fra å kunne se Gud og dermed også, som stamminga uttrykker, utsi Gud 

fullkomment.   

 Diktets første strofer, som også er hele sekvensens første strofer, sparker frekt fra mot 

tittelens påstand om sannhet ved å trekke hele religionen i tvil, og dessuten opphøye denne 

tvilen: 

My religion makes no sense 
and does not help me 
therefore I pursue it. 

When we see 
how simple it would have been 
we will trash ourselves. (GIG, 39) 
 

Det kritiske blikket er tydelig. Umiddelbart synes sannheta om Gud og religionen å være at 

verken Guds eksistens eller religionens læresetninger er sanne. Religionen gir ikke mening, slår 

den første trelinja strofen fast. Paradoksalt nok er det nettopp derfor diktets jeg oppsøker 

religionen. Den andre strofen følger opp med å hevde at de troende har gjort det religiøse livet 

                                                
78 Det er interessant å bemerke at også essayet «Variations on the Right to Remain Silent» finnes i to varianter, 
slik jeg nevnte i note 15. Dermed er også essayet selv et uttrykk for stammingas vesen av å ikke nå det fullendte, 
men heller utgjøre stadige forsøk på å formulere et innhold. 
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unødvendig komplisert, for livet kunne egentlig vært såre enkelt. Det meningsløse og 

kompliserende ved religionen blir altså framheva som selve grunnen til at jeget velger å tro. 

Carson utdyper ikke hva hun legger i religionens meningsløshet, men det er tydelig at utsagnet 

markerer ei utprega tvilende tilnærming til det å tro.  

 Troas premiss og tvilens årsak, slik det framgår i diktet, er at menneskene er blinde. I 

diktet presenterer Carson denne ideen gjennom et syn hun lar jeg-instansen få: 

I had a vision 
of all the people in the world 
who are searching for God 

massed in a room 
on one side 
of a partition 

that looks 
from the other side 
(God’s side) 

transparent 
but we are blind. 
Our gestures are blind. (GIG, 39) 
 

I synet ser jeget alle verdens gudssøkende mennesker plassert på den ene sida av en skillevegg, 

mens Gud finnes på den andre sida. Denne veggen adskiller, og gjør dermed eksplisitt den 

avstanden som finnes mellom Gud og mennesker. Minst like viktig er imidlertid diktets 

beskrivelse av den ikke-gjensidige transparensen veggen har. Gud kan se menneskene, men 

menneskene kan ikke se Gud, og dermed heller ikke vite hvem han er og hva han vil. Heller er 

menneskene, i overført betydning, blinde. Hva innebærer denne overførte blindheta? En 

mulighet er å forstå blindheta i snever forstand, slik Furlani gjør når han mener at den svekka 

synsevnen referer til religiøs pietisme (2003). Jeg er ikke uenig i dette, men mener samtidig at 

menneskenes blindhet i diktet synes mer grunnleggende enn som så. Blindheta er ikke bare den 

unødvendige strengheta de troende legger på seg selv, blindheta gjelder like mye menneskenes 

tilstand som sådan. Slik betegner blindheta, sammen med skilleveggen, menneskenes begrensa 

tilgang på kunnskap og forståelse. Derfor vil det ufullkomne alltid prege menneskenes 

forståelse, eller altså oversettelse, av Gud. Som følge av dette ender menneskene opp med å 

parodiere Guds ønsker heller enn å oppfylle dem, slik diktet avslutter med å uttrykke: 

We see how brokenly  
how warily  
how ill   
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our blind gestures  
parodied  
what God really wanted  

(some simple thing).  
The thought of it  
(the simple thing)  

is like a creature  
let loose in a room  
and battering  

to get out.  
It batters my soul  
with its rifle butt. (GIG, 40)  
 

Gud ønsker seg ikke noe stort og krevende, men heller noe enkelt (som er så enkelt at det til og 

med er satt i parentes). Dette skjønner ikke menneskene, som heller kompliserer ting. På grunn 

av manglende oversikt og kunnskap begynner menneskene å tolke, men denne tolkninga kan 

føre galt av sted, slik jeg allerede har vært inne på at sekvensen gir uttrykk for. Viljen til å forstå 

Gud som en del av virkeligheta, eller altså oversette Gud inn i menneskenes virkelighet, fører 

med seg unødvendig vanskelige krav til livet. Kritikken av religionen er tydelig; en religiøs 

levemåte blir framstilt som feilslått og dessuten skadelig, i og med at tanken på religionens 

kompliserende leveregler banker løs på jeg-instansen. Like fullt forlater ikke diktets jeg, eller 

den gruppa av religiøst søkende mennesker jeget tilhører, tanken på at Gud finnes. Diktets vi 

velger ikke bort religionens virkelighetsforståelse, for dette, slik det virker i diktet, har de ikke 

mulighet til. Rommet er rammene diktets mennesker har for livet, og det virker verken som 

disse menneskene kan forlate rommet eller gå rundt skilleveggen. Som en metafor for verden, 

for menneskenes virkelighet, tydeliggjør dette rommet hvordan menneskene er overgitt til en 

tilstand av blindhet, altså av begrensning. 

 Hva er det enkle som Gud ønsker seg? Diktet sier ikke rett ut hva dette er, men gir 

allikevel, mener jeg, et viktig hint om hva dette kan være. Dette gjør diktet nettopp ved å 

stamme. To ganger gjentas det i parentes at det Gud ønsker seg er noe lite: «(some simple 

thing)» og «(this simple thing)». Formuleringene er så godt som like, og det repeterende ved 

dem mener jeg kan leses som en form for gjentagende stamming. Det er i denne formen jeg 

mener en kan finne svaret på spørsmålet: Diktet foreslår at det Gud ønsker seg, er menneskenes 

stamming, altså menneskenes gjentatte forsøk på å nærme seg Gud, uten å komme i mål. Slik 

kan stamminga være den enkle tingen i seg selv. Som merka av fysiske begrensninger kan ikke 

menneskene nærme seg Gud på en fullkommen måte, men de kan forsøke, stammende. 
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Stammingas unnvikende sanselighet og språklighet 

Den overførte blindheta i «My Religion» har i «The Truth About God» fått en konkret parallell 

i diktet «God’s Name». I dette diktet tydeliggjør blindheta ei unnvikende sanselighet som igjen 

blir satt i sammenheng med ei unnvikende framstilling av Gud i språket. Jeg mener begge deler 

tydeliggjør et annet aspekt ved sekvensens stammende tilnærming til Gud, nemlig det 

ufullstendige ved menneskenes gudsframstilling. Verken sanselig eller språklig framstiller 

diktet Gud direkte, men nærmer seg heller Gud ad omveier. Slik beskriver diktet den 

mellomtilstanden menneskenes stammende tilnærming til Gud befinner seg i, prega av en 

utstrekkende bevegelse som søker å nærme seg Gud, men som lik stammingas ordbrokker blir 

stoppa før Gud blir grepet. Slik blir det at diktet like mye skjuler Gud som å vise ham fram, og 

gjennom dette spennet, denne stadige interaksjonen, blir Gud på mystisk vis åpenbart. 

 «God’s Name» åpner med en strofe som motsier tittelen allerede i første verselinje med 

en motpåstand om at Gud ikke har noe navn:  

God had no name. 
Isaac had two names. 
Isaac was also called The Blind. (GIG, 43) 
 

I kontrast til den navnløse Gud setter diktet Isaac, som har hele to navn: Epitetet «the Blind» er 

hans andre navn. Grovt sett kan en si at diktet som helhet er bygd opp av to deler: Først en del 

som etablerer denne Isaac i relasjon til Gud, deretter en del som utforsker gudsnavnet som 

språklig fenomen. Den første strofen innleder både gudsnavnet og Isaac, og introduserer 

dermed begge delene.  

 Hvem er denne Isaac som diktet handler om? Det er nærliggende å tenke på den 

gammeltestamentlige Isak,79 Abrahams etterlengta sønn, som han holdt på å ofre etter ordre fra 

Gud, men Bibelen sier ikke noe om at denne Isak var blind. Derfor synes det heller tydelig at 

diktet henspiller på en mann som på engelsk bli kalt Isaac the Blind. Isaac den blinde (ca 1165-

1235) blir ansett for å være en av de mest sentrale figurene innafor den eldre kabbalaen 

(Scholem 1987, 252-254), denne mystiske retninga som oppsto innafor jødedommen på 1200-

tallet i Sør-Frankrike og Nord-Spania. Som vanlig er for mystiske religiøse retninger, vier også 

kabbalaen seg til det ukjente, det som ikke kan vites, de uforståelige sidene ved religionen.80 

                                                
79 Som med skillet Isaiah/Jesaja, bruker jeg også her den norske skrivemåten Isak om den bibelske personen, mens 
den engelske når jeg henviser til personen i Carsons dikt. 
80 Selv om det er lett å koble diktets Isaac til den historiske personen Issac the Blind, florerer det ikke av andre 
eksplisitte henvisninger til Isaac den blinde eller kabbala i diktet. For eksempel bruker Carson ikke gudsnavnet 
Ein Sof, men heller det mer vanlige og generelle «Gud». Med dette, mener jeg, er Carson ikke opptatt av å gjøre 
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Tilnavnet eller epitetet «the Blind» kommer fra det hebraiske sagi nehor som betyr «rich in 

light», og uttrykket utgjør dermed ei ironisk omskriving for det å ikke kunne se (Scholem 1987, 

252). Denne omskrivinga av å være blind, som på tross av ironien også har noe positivt ved 

seg, spiller åpenbart på ei forestilling om at den blinde er den egentlig seende. Noe slikt var i 

alle fall tilfelle for den historiske Isaac den blinde, som blei ansett for å besitte spesielle 

egenskaper. Blant annet skal han ha kunnet se om en person hadde gjennomgått transmigrasjon, 

sjelevandring, eller ikke (Liebes 2007). Selv om den ironiske omskrivinga har forsvunnet i det 

engelske tilnavnet, er det tydelig at ei slik forestilling også er til stede i Carsons dikt. I den første 

delen av diktet blir det beskrevet et landskap som ikke er fysisk, men derimot forestilt i Isaacs 

sinn. Blindheta gir i diktet Isaac mulighet til å hengi seg til sitt eget indre, som et innovervendt 

blikk, og der finner han Gud. Skjønt, som blind er det ikke synet Carson framhever som 

sanseorgan, derimot framhever hun Isaacs hørsel:  

Inside the dark sky of his mind 
Isaac could hear God 
moving down a country road bordered by trees. 

By the way the trees reflected off God 
Isaac knew which ones were straight and tall 
or when they carried their branches 

as a body does its head  
or why some crouched low to the ground in thickets. 
[…] (GIG, 43) 
 

Isaac merker at Gud er nær på måten trærne ter seg, noe som muligens minner om Guds 

vandring gjennom Edens hage i 1. Mosebok spesielt, og i alle fall spiller på en idé om Guds 

nærvær i naturen generelt. Landskapet kan både forstås som forestilt i Isaks hode, og som Isaks 

eget indre landskap, altså metaforisk forstått som Isaks kropp. Betydningene finnes der side om 

side, og uansett hvilken en velger å vektlegge, er gudsnærværet i diktet prega av å være pakka 

inn i flere lag. Gud er ikke direkte sansbar, men kan anes som skygger av trærne, og disse trærne 

er attpåtil ikke fysiske, men finnes som et resultat av Isaks tankevirksomhet. Det er påfallende 

hvordan Gud også i Isaks forestillinger er prega av å være en skjult Gud, ikke direkte 

tilgjengelig for sansene, men heller et resultat av en vilje til å tolke Gud inn i omgivelsene. 

Hvorfor forestiller ikke Isak seg bare Gud direkte? Dette, mener jeg, henger sammen med den 

stammende tilnærminga; mennesket med sine begrensninger kan ikke utsi Gud fullkomment, 

for Gud er transcendent, ikke av denne verden. Også i forestillingene blir Gud som følge av 

                                                
den kabbalistiske tradisjonens egenart altfor tydelig. Heller enn av dogmatiske skillelinjer er hun opptatt av 
fenomenet Gud, som i én personlig Gud, på tvers av disse.  
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dette et fjernt vesen. Heller enn å framtre konkret, er Gud også i Isaacs sinn abstrakt til stede; 

Gud viser seg på en måte som samtidig innebærer å skjule seg. 

 Guds på denne måten komplekse åpenbaring i Isaks forestillinger har noe paradoksalt 

ved seg, eller i alle fall noe uklart og vekslende. Som i Decreation-essayet, og også stedvis i 

Isaiah-diktet, synes Gud også her nær gjennom å være fjern. Det er denne ubestemmelige 

erfaringa som bringer undringa over gudsnavnet på bane i diktet: 

[…] 
To hear how God was moving through the universe 

gave Isaac his question. 
I could tell you his answer 
but it wouldn’t help. (GIG, 43) 
 

Gitt sammenhengen er det tydelig at Isaacs spørsmål går på hva Guds navn er. På samme måte 

som, eller kanskje heller som en følge av at Gud ikke er tilgjengelig på lik linje med den fysiske 

virkeligheta, er heller ikke Guds vesen direkte tilgjengelig for språket. For, slik det framgår i 

diktet, kommer også gudsnavnet til syne gjennom å skjule seg; gudsnavnet blir språklig 

gjennom å unndra seg språket. I den ene linja dukker spørsmålet opp, i de neste blir spørsmålet 

tilbakevist som nytteløst. Gud unndrar seg å være språk; Gud har et navn, men dette navnet er 

ikke et navn; gudsnavnet er ikke språklig. 

 Både i kabbalistisk og jødiskkristen sammenheng er det lange tradisjoner for å tenke at 

menneskenes språk er ufullkomment og derfor ikke kan utsi Gud. Dermed tenker en også at 

Guds navn ikke er eller fullt ut kan være et språklig fenomen. I den hebraiske bibelen, altså 

Tanakh for jødene og Det gamle testamentet for de kristne, er JHVH et av navna som blir brukt 

om Gud. Dette navnet blei betrakta som så hellig at det ikke kunne bli sagt, og allerede fra 200 

f. Kr erstatta en JHVH med Adonaj (Herre, min herre) ved lesning av bibelteksten. Gudsnavnets 

betydning er i dag omstridt, men en vanlig forståelse er at JHVH betyr «Jeg er den jeg er». Slik 

er betydninga av navnet en tautologi som unndrar seg å være et navn.81 Heller ikke Carsons dikt 

utsier Guds navn. Men det gir seg i kast med å oversette gudsnavnet, i alle fall forsøksvis. For 

heller enn en å gi en fullgod oversettelse, nærmer diktet seg gudsnavnet via omveier, slik at 

selve navnet forblir skjult. Slik nærmer Carson seg Gud som språklig fenomen på den måten 

                                                
81 I litteraturteoretisk sammenheng har Derrida skrevet om navnets betydning, og da særlig Guds navn. I «Des 
Tours de Babel» reflekterer han omkring gudsnavnets uoversettelighet, og utdyper hvorfor navnet som språklig 
fenomen unndrar seg det å bety noe. Ei nærmere utgreiing om dette er det imidlertid ikke rom for her, da det i min 
sammenheng holder å vise til den generelle oppfatninga av gudsnavnets utenomspråklighet. 
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jeg etter hvert har vist at er så gjenkjennelig: som en gjentatt «placement and displacement», 

en gjentatt oversettende bevegelse som ikke kan bli fullendt.  

 Carson tydeliggjør gudsnavnet som et unnvikende språklig fenomen ved å slå fast at det 

ikke er et substantiv, som er den ordklassa hvor egennavn normalt hører hjemme. Men heller 

enn å ty til verbet, som er tilfellet i den nevnte tautologien, henviser hun til adverbet:  

The name is not a noun. 
It is an adverb. 
[…] (GIG, 43) 
 

Adverb står bare sjeldent til substantiver, og som ordgruppe beskriver da adverbet andre typer 

ord enn navnet. Guds navn, som ifølge diktet er et adverb, står dermed språklig sett på stor 

avstand fra det som normalt blir kategorisert som et navn. Som et adverb beskriver Guds navn 

for eksempel Guds handlinger (verb), Guds egenskaper (adjektiv) eller Guds forhold/status til 

andre ting (preposisjoner), men ikke Gud selv (substantivet/navnet Gud). Gudsnavnet som er 

et adverb (og derfor ikke egentlig et navn) er dermed et navn på Gud som ikke rommer det 

vesentligste ved Gud. Men heller ikke dette ikke-navnet vil diktet røpe. Heller kommer 

gudsadverbet indirekte til syne gjennom en metafor som igjen settes i relasjon til en simile:  

[…] 
Like the black notebooks that Beethoven carried 

in his coatpocket 
for the use of those who wished to converse with him, 
the God adverb 

is a one-way street that goes everywhere you are. 
No use telling you what it is. 
[…] (GIG, 43-44) 

 

Gjennom en metafor sier diktet at gudsnavnet er en enveiskjørt gate som går hvorenn du er, og 

denne metaforen blir igjen sammenligna med Beethovens notatbøker, i diktet i omvendt 

rekkefølge. Om denne indirekte beskrivelsen er Isaks svar, som ikke er til noen hjelp, eller om 

det er jeg-instansens begrunnelse for hvorfor Isaks svar ikke hjelper, er uklart. Uansett blir Guds 

navn oversatt inn i språket ved hjelp av metaforen, og metaforen tjener nok en gang som en 

språklig konstruksjon som muliggjør at menneskene allikevel kan forsøke å fatte Gud. 

Metaforens tilnærming, som en stadig interaksjon, framstår i diktet labyrintisk. Dette ser jeg 

som et uttrykk for menneskenes stammende tilnærming til Gud, fordi framstillinga så tydelig 

ikke kommer i mål, men befinner seg i en mellomtilstand mellom en skjult og en åpenbart Gud. 
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 Gatemetaforen framstiller gudsnavnet som en enveiskjørt kommunikasjonskanal. Gud 

er ikke, men noe ved vesenet hans blir beskrevet gjennom samhandling som bare går den ene 

veien, altså gjennom ikke-gjensidig kontakt. Menneskene henvender seg til Gud uten å få svar, 

noe som framstår som ei universell menneskelig erfaring, tydeliggjort av det gjentatte generelle 

«you» i siste strofe. Like fullt: Gata i diktet er ikke en blindgate (engelsk: «dead end street», 

«no through street»), og slik finnes det samtidig elementer som antyder at menneskenes 

gudshenvendelse ikke er totalt fånyttes.82 Dette blir enda tydeligere gjennom Beethovens 

notatbøker, som gatemetaforen blir sammenligna med. 

 Som kjent mista Beethoven hørselen i løpet av livet, men fortsatte likevel å komponere 

musikk uten å kunne høre denne annet enn i hodet sitt. Fra han blei døv og til han døde bar 

Beethoven alltid med seg ei svart notatbok, nettopp for at folk som ville kommunisere med ham 

skulle ha muligheta til det, slik Carson beskriver. Ja, Beethoven var avhengig av disse bøkene, 

som han skal ha kalt nettopp «conversation books», for å kunne kommunisere. Vanligvis skreiv 

ikke Beethoven selv i disse bøkene, men svarte heller muntlig på spørsmål andre skreiv ned til 

ham. Slik fungerte Beethovens bøker som et hjelpemiddel som, tross hindringene, muliggjorde 

kommunikasjon gjennom skrift. Når Carson sammenligner gudsadverbet, via gatemetaforen, 

med disse notatbøkene, gjør hun implisitt Gud døv, slik Beethoven var. Dette fordi diktets 

beskrivelser av hvordan gudsnavnet unndrar seg språket, samtidig utgjør ei framvisning av 

hvordan Gud er vanskelig tilgjengelig for menneskene. Fordi Gud ikke kan høre, er heller ikke 

kommunikasjonen med ham umiddelbar, men like fullt mulig, ad omveier. Og en slik omvei er 

altså skrifta; menneskene kan skrive til Gud, slik Carson i diktet jo nettopp gjør.  

 Akkurat hvordan de to retoriske bildene skal forstås i forhold til hverandre, er ikke 

enkelt å avgjøre; de både tydeliggjør og vanskeliggjør hverandre, i en uløselig interaksjon. 

Navnet blir vist fram og så trukket tilbake og befinner seg slik i en unnvikende, stammende 

bevegelse som unngår å bli eksakt. Gudsadverbet framstår med andre ord som et innpakka 

mysterium. Når diktet avslutningsvis konkluderer med at det ikke er noen vits i å fortelle hva 

gudsadverbet er, framstår allikevel ikke dette bare som en resignasjon, men også som ei 

                                                
82 Også i «The Anthropology of Water» i Plainwater bruker Carson en vei som et bilde på Gud. Resonnementet 
hun her fører, tydeliggjør et annet aspekt ved diktets vei-metafor: «Besides, no one can write a novel aboat a road, 
any more than you can write a novel about God, simply because you cannot get around the back of it. […] Now I 
think it is true to say of the road, and also of God, that it does noe move. At the same time, it is everywhere. It has 
a language, but not one I know. It has a story, but I am in it. So are you» (1995, 152). Veien i utdragets sammenheng 
er en pilegrimsvei. Både veien og Gud unndrar seg menneskenes språk og forståelse, fordi menneskene ikke kan 
komme rundt til baksidene av dem. Like fullt er Gud, som veien i «God’s Name», til stede over alt, og derfor er 
menneskene en del av Guds historie. Og omvendt, kan en tenke: Derfor er også Gud en del av menneskenes 
historie.  
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alternativ løsning: Gudsadverbet kommer jo nettopp til syne gjennom de unnvikende språklige 

bildene som denne stammende tilnærminga muliggjør.  

 Som jeg har vist, springer den språklige tematikken i diktet ut fra ei kroppslig erfaring. 

Mot slutten av diktet trekker diktet igjen veksler på kroppens rolle som møtested mellom 

menneske og Gud. Etter å ha slått fast at det ikke er noen vits i å fortelle hva gudsnavnet er 

fordi dette unndrar seg språket som medium, avslutter diktet med å henvise til kroppen som et 

annet mulig forståelsesorgan. Dette skjer ved at jeg-instansen i siste linje bemerker: «Just chew 

it [the God adverb] and rub it on». Heller enn å utsi gudsnavnet, heller enn å løse gudsnavnets 

språkløshet, foreslår diktet å tygge på det, slik det også var tilfelle ved ei anledning i «Book of 

Isaiah». Som stamminga er også tygginga en gjentagende kroppslig bevegelse. Og som språket 

både innebærer muligheter og begrensninger, så også kroppen. Selv om Carson i sekvensen 

bruker kroppslige skavanker til å tydeliggjøre at menneskene ikke har full innsikt til Gud, er 

det med andre ord samtidig tydelig at Carson også framstiller kroppen som en mulighet for å 

sanse Gud. Å tygge på Gud gir en annen mulighet til å forstå enn det språket gir. 

 Når diktet ender med å oppfordre til å tygge på Gud, framhever diktet, slik jeg foreslo i 

forrige kapittel, ei tilnærming som er gjentagende, som stadige forsøk, en ikke-stilnende 

triangeldans. Både gatemetaforen og Beethoven-sammenligninga kan en forstå som slike 

forsøk. Når det disse forsøka mest av alt formidler, er menneskenes manglende muligheter for 

å forstå Gud, framstår Carsons metarefleksjon omkring Guds uoversettbarhet enda tydeligere 

her enn i særlig Isaiah-diktet, men også sammenligna med Decreation-essayet. Dette gjelder 

ikke bare «God’s Name», men hele «The Truth About God». I hele denne diktsekvensen 

framstår den ufullkomne menneskelige gudsframstillinga som stadige stammende forsøk på å 

oversette Gud inn i virkeligheta, slik dette diktets Isaac for eksempel gjør. 

Oversettelsens stammende mellomtilstand 

For å tydeliggjøre den gudskritiske holdninga som kommer til syne i «The Truth About God» 

har jeg i dette kapitlet valgt å framheve protesten som ligger i det jeg har kalt diktas stammende 

tilnærming til Gud. Carson lar de atten dikta, som jeg har bare har hatt anledning til å analysere 

et utvalg av, romme både tvil på og kritikk av ei sammensmelta trosvirkelighet hvor Gud blir 

tatt for å være selvfølgelig til stede, hun protesterer mot den tradisjonelle sannheta om Gud, og 

hun skriver fram nye forøksvise sannheter om Gud. Alt dette kommer til uttrykk gjennom 

sekvensens stamming. Stamminga rommer med andre ord både tvil, protest og forsøk på å 

formulere nye sannheter, og alt dette kommer til uttrykk i pallaksch-ordet. 
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 I «Variations on the Right to Remain Silent» tjener pallaksch som et talende eksempel 

på hva Carson i essayet legger i stammingas vesen. Ordet er ikke bare nonsens, men har 

samtidig en tvetydig og ubestemmelig betydning: noen ganger ja og andre ganger nei. Det 

samme gjelder Carsons stammende gudsframstilling i «The Truth About God»: Den er tvilende, 

i den forstand at den ikke forholder seg skråsikkert til Gud, men heller veksler mellom å tro på 

og betvile Guds eksistens, hvis ikke da begge deler skjer samtidig, som for eksempel i «My 

Religion». I Variations-essayet er det tydelig at nyordet pallaksch utfordrer språksystemet ved 

å befinne seg i en mellomposisjon mellom ja og nei. Slik er pallaksch det Deleuze kaller 

minoriserende: Ordet representerer et forsøk på å skape et mindre språk innafor det store 

språket. Også dette elementet ved stamminga kan en gjenfinne i «The Truth About God», og 

da særlig som et feministisk prosjekt. Gjennom dikta protesterer Carson mot rådende forståelser 

av hvem Gud er og hva religion er. Hun avslører Gud som et resultat av ei tolkningsvirksomhet 

som kan bli vilkårlig, slik «God’s Work» og «God’s Belovds Remain True» viser, og går i 

forlengelse av dette i forhandling med (den mannlige) store sannheta om Gud. Dette gjør hun 

gjennom minoriserende forsøk på å skrive fram et nytt språk og nye sannheter om Gud, forsøk 

som utfordrer både det rådende språket og den rådende sannheta. I Sannhets-sekvensen er det 

tydelig at dette inngår i et tydelig kvinnelig perspektiv, ja, stamminga framstår i all hovedsak 

som en kvinnelig protest, slik «God’s Woman» og «God Stiff» tydelig viser.  

 Helt vesentlig ved Sannhets-sekvensens stamming, slik også pallaksch-ordet uttrykker, 

er den mellomtilstanden ordet befinner seg i. Som et språklig element har stamminga en tydelig 

evne til å unngå å bli eksakt. Heller enn å være enten ja eller nei, kan stamminga være begge 

deler samtidig: pallaksch. Også dette er tydelig til stede i «The Truth About God», da for 

eksempel i den unnvikende tilnærminga til Gud i «God’s Name». Denne tilnærminga er 

språklig, i og med tematiseringa av Guds navn, men samtidig også kroppslig. Også kroppens 

rolle som forståelsesorgan kan kobles til stammingas vesen, idet stamminga som en uttalefeil 

er kobla til ei form for begrensning eller feil ved menneskenes kropp som fører til at stamminga 

gjentar og gjentar seg, slik sannheta om Gud også er avhengig av stadig nye forsøk. 

Nødvendigheta av å betrakte menneskenes forståelse av Gud som forsøksvis stammende heller 

enn endelig, blir i flere av sekvensens dikt tydelig når Carson i disse viser hvordan dominerende 

oversettelser av Gud, som framstår som fullgode tolkninger av Gud og Guds vilje, rammer 

menneskene som ei rekke kroppslige plager. Slik blir det tydelig at både Gud og 

gudsoversettelsen ikke bare er et åndelig anliggende, men også kroppen, slik Carson i 

Decereation-essayet er tydelig på at selvet inkluderer både ånd og kropp. 
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 I forlengelse av fokuset på oversettelse i de to foregående kapitlene, har jeg også 

underveis i dette kapitlet framstilt Sannhets-sekvensens stammende tilnærming til Gud i lys av 

det oversettelsestankegodset Carson ellers i denne oppgavas primærmateriale har latt komme 

til syne. Oversettelsen er imidlertid ikke bare implisert i Carsons tematisering av menneskenes 

tolkning av Gud, men finnes også eksplisitt til stede i ett av sekvensens dikt. Dette diktet har 

jeg imidlertid spart til konklusjonen, for gjennom det å kunne oppsummere oversettelsens 

mellomtilstand som Carson sverger til i all sin framstilling av Gud, slik det i denne oppgava har 

kommet fram. 
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V. Gud «med» oss 

 

Hvordan er det så at ei kvinne som Anne Carson skriver (om) Gud? I det foregående har jeg 

argumentert for at Carson framstiller Gud ved å oversette, samtidig som hun tematiserer og 

problematiserer denne oversettelsen som ei endegyldig sannhet. Slik inneholder Carsons 

gudsframstilling samtidig et oversettelsestankegods, og å fokusere på dette 

oversettelsestankegodset i Carsons gudsframstilling har vært nødvendig nettopp fordi Carsom 

som dikter om Gud hele tida også er en metadikter. For å tydeliggjøre hva dette tankegodset 

rommer, vil jeg avslutte med ei lesning av det diktet jeg også introduserte denne oppgava med 

å sitere, nemlig diktet «God’s Christ Theory» fra «The Truth About God». Dette diktet er 

faktisk det eneste stedet i primærmaterialet mitt som eksplisitt tematiserer oversettelse, og tjener 

derfor godt som god inngangsport for å oppsummere denne oppgavas hovedpoeng. Dette gjør 

diktet ved å sirkle inn oversettelsen av Gud som et spørsmål om withness, slik jeg var inne på 

at også er tilfelle i Decreation-essayet. Hele diktet er som følger: 

God had no emotions but wished temporarily 
to move in man’s mind 
as if he did: Christ. 

Not passion but compassion. 
Com – means “with.” 
What kind of withness would that be? 

Translate it. 
I have a friend named Jesus 
from Mexico. 

His father and grandfather are called Jesus too. 
They account me a fool with my questions about salvation. 
They say they are saving to move to Los Angeles. (GIG, 51) 
 

De to første strofene handler om Kristus, mens de to siste tar for seg Jesus. Denne andre 

halvdelens Jesus, som ikke er kristendommens opphavsmann, men en hvilken som helst 

meksikaner – Jesus er i dag et vanlig navn i Sør-Amerika, noe diktet påpeker ved at navnet 

Jesus har gått i arv – framstår i diktet som en oversettelse av den første halvdelens Kristus. 

Diktet selv påpeker denne oversettelsen gjennom oppfordringa til å oversette som innleder den 

andre delens Jesus-fokus. Den eksplisitte påpekninga av oversettelsen som metode følger like 

etter spørsmålet som avslutter den første delen om Kristus: «What kind of withness would that 

be?». Sammen utgjør dette paret av spørsmål og svar diktets omdreiningspunkt, og i videre 

forstand mener jeg at dette punktet også utgjør kjernen i all Carsons framstilling av Gud; en 



102 
 

kjerne som spør hvordan withness mellom Gud og mennesker kan være mulig, og som 

presenterer oversettelse som ei mulig løsning. 

 Diktets oversettelse fra Kristus til Jesus er samtidig en oversettelse fra teori til praksis. 

Gjennom ordet «Theory» i tittelen henviser diktet til det store teoretiske diskusjonsfeltet Kristus 

er omgitt av, et felt som for eksempel har vært opptatt av relasjonen mellom Kristus og resten 

av guddommen, samt forholdet mellom Jesu menneskelighet og guddommelighet. I teologien 

blir Kristus forstått som en av personene i treenigheta, og det er denne personen en i 

kristendommen mener at blir født som menneske i Jesus. Jesus er altså det jordiske navnet 

Kristus bar de omkring tretti åra han levde på jorda. Navnet Kristus betyr «den salvede» og er 

en tittel på en profetert frelsesfigur. Dermed tydeliggjør navnet en tradisjonell forståelse av 

inkarnasjonen, kristendommens vel mest sentrale dogme: At Gud vil frelse, og at han vil gjøre 

dette gjennom å bli menneske. Å bruke navnet Jesus sammen med tittelen Kristus – i ett Jesus 

Kristus – innebærer en tro på at den inkarnerte samtidig er både menneske og Gud. Så tett synes 

Jesus og Kristus imidlertid ikke å være i diktet; mellom dem finnes en avstand. 

 Jesus i diktet står som en samtidig oppfyllelse av og kontrast til Guds teoretiske Kristus-

prosjekt. Med andre ord framstår Jesus som den metafysiske Kristus’ fysiske motpart. Men 

heller enn frelse, som Guds inkarnasjon gjerne er forbundet med, er det et nytt og bedre liv i 

Los Angeles denne Jesus drømmer om. Samtidig utgjør dette nettopp en konkret oversettelse 

av den første halvdelens abstrakte frelsesteori. Los Angeles, spansk for «englene», er ikke en 

hvilken som helst by, men framstår heller som englenes by konkretisert i det dennesidige, altså 

som et paradis på jord. På samme vis kan en tenke seg at de tre generasjonene Jesus speiler den 

guddommelige treenigheta, og at frelsa har fått sin konkretisering i en økonomisk sparevilje 

som skal sikre et bedre liv i framtida, 83 slik Jennings påpeker (2001, 928). Alt i alt er ikke Jesus 

bare en tilfeldig meksikaner, men en tydelig henspilling på Bibelens mest sentrale person. At 

dette er tilfelle, tydeliggjør også linjedelinga: Ved at informasjonen om at vennen Jesus er 

«from Mexico» først kommer på verselinja under, er Mexico smått satt på avstand fra Jesus, og 

slik blir det tydelig at Carson først vil at vi skal tenke at det er den bibelske personen diktet 

handler om.  

 Som Jesus ikke er opptatt av frelse, er det heller ikke et ønske om å frelse menneskene 

som preger Gud i Kristus-delen av diktet. Heller beskriver Carson at Gud ikke kjenner noen 

                                                
83 Dette fokuset på det som er her og nå, på en bedre tilværelse i dette livet, ikke i det neste, kan minne om den 
frigjøringsteologiske bevegelsen som oppsto nettopp i Latin-Amerika fra slutten av 1960-åra. Denne retninga 
mener at kirka bør jobbe for å frigjøre folk fra undertrykkende forhold. Frelse og frigjøring henger sammen mener 
frigjøringsteologene, og gjør slik motstand mot en idé om at kristentroa bare bryr seg om det åndelige. 
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emosjoner, og at han på grunn av dette ønsker å forflytte seg over til et menneskesinn. Ikke for 

å kjenne «passion», et ord som både rommer lidenskap og lidelse, men for å kjenne 

«compassion», medlidenhet. Gud ønsker å vise medlidenhet med menneskene. For å 

tydeliggjøre hva dette innebærer, forklarer Carson at prefikset com betyr «with», noe som hun 

deretter bruker for å stille diktets spørsmål om withness: På hva slags måte kan Gud være med 

menneskene? Og videre, kan en tenke: På hva slags måte kan menneskene være med Gud? Alt 

dette står på spill i relasjonen mellom Kristus og Jesus i diktet. 

 Spørsmålet om withness er et spørsmål om inkarnasjon. Dette kommer tydelig fram i 

navnet Immanuel, som i tillegg til det hebraiske Messias, som det greske Kristus som nevnt er 

en oversettelse av, brukes om en kommende frelserskikkelse som flere av Det gamle 

testamentets bøker skriver om. I Jesaja-boka står det: 

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn:  
Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn,  
og hun skal gi ham navnet Immanuel. (Jes 7,14) 
 

Denne profetien er gjengitt også i Det nye testamentet, hvor evangelisten Matteus siterer Jesaja 

for å argumentere for at Jesus nettopp er den profeterte frelsesskikkelsen og slik oppfyller GTs 

profeti: 

Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, 
 og de skal gi ham navnet Immanuel 
– det betyr: Gud med oss. (Matt 1, 23, original kursivering) 
 

Immanuel betyr Gud med oss. Navnets «med» forstår en i kristen tradisjon i sammenheng med 

inkarnasjonens tanke om at det transcendente fødtes i det immanente, det metafysiske i det 

fysiske. Den engelske oversettelsen i New International Version lyder på lignende vis «God 

with us». Når Carson undersøker relasjonen mellom Kristus og Jesus som et spørsmål om 

withness, spiller hun altså på kristendommens egen forståelse av dette dogmet som et emne som 

angår nettopp preposisjonen with. Men som i Decreation-essayet framstår heller ikke her Guds 

withness som uproblematisk: Preposisjonen with er også her satt i anførselstegn – «with» – og 

tar slik opp i seg oversettelsens problem – som i diktet også framstår som selve inkarnasjonens 

problem. I utgangspunktet er det av praktiske grunner at «with» står i anførselstegn i diktet; det 

er for å tydeliggjøre at preposisjonen er en oversettelse av prefikset com. Men like fullt er ikke 

anførselstegna bare en praktikalitet, «with» utgjør samtidig også et vesentlig signal om hva 

slags oversettelse av Gud diktet formulerer, nemlig en oversettelse som samtidig 
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problematiserer sin egen mulighet for å bli fullendt. Med andre ord tydeliggjør «with» en tvil 

på oversettelsen av Kristus til Jesus, eller altså en tvil på inkarnasjonens oversettelse.  

 Denne tvilen på diktets oversettelse kommer også til uttrykk gjennom de to orda «as if», 

som står i diktets første strofe. Gjennom disse orda framstår Guds hensikt som et hypotetisk 

anliggende, et tankemessig eksperiment, og som følge av dette blir begge utsagna i den første 

strofen trukket i tvil. Heller enn at diktet sier at Gud får eller har emosjoner, står det at det er 

som om han har dette. På samme måte kan en lese de to relativiserende orda som om de står til 

hele inkarnasjonsprosjektet: Gud ønsker å forflytte seg over i et menneskesinn, og som om han 

gjør dette ender han opp som Kristus. «As if» sår altså tvil om fullbyrdinga av det hele. Altså, 

mener jeg det er mulig å tenke, rammer «as if» også relasjonen mellom diktets to deler. Slik 

beskriver diktet en oversettelse hvor det er som om Kristus blir Jesus, som om Gud blir 

menneske. Hvis en sammenligner dette med bekjennelsen av at Jesus er Kristus, som altså 

innebærer at Gud er menneske, er det tydelig at diktet betviler denne sammensmelta identiteten 

mellom fysisk og åndelig. Heller tydeliggjør de to orda at relasjonen mellom de to kategoriene 

bare kan oppstå gjennom menneskenes forestillingskraft, menneskenes evne til å sette to ulike 

ting i relasjon til hverandre, som om de var ett. Jeg har i det foregående vært inne på hvordan 

både avselvingas oversettelse og metaforen er avhengig av forestillingsevnen for å overstige 

avstanden eller grensa som skiller de to delene. Dette er altså også tilfelle i dette diktet; også 

«God’s Christ Theory» markerer tydelig, som en metarefleksjon, translatios avhengighet av 

forestillingsevnen, som samtidig innebærer umuligheta av å fullbyrde translatio.  

 Det er nettopp oversettelsens umulige gjennomføring jeg mener at utgjør diktets 

hovedanliggende. På den ene sida framstår Jesus i diktet som en oversettelse av Kristus, på den 

andre sida markerer diktet tydelig grensa mellom dem; på et vis synes diktets oversettelse som 

selve inkarnasjonen, altså som en oversettelse av det guddommelige inn i det menneskelige, på 

et annet vis, gjennom tvilen «as if» markerer, virker det heller som det guddommelige 

forsvinner i denne oversettelsen, at Kristus blir skjøvet ut fra Jesus og at det som står tilbake er 

en helt vanlig mann. Er det heller en karnasjon (fra latin: carnis, «kjøtt») som finner sted? Ikke 

en oversettelse hvor Gud blir menneske og fremdeles finnes i dette mennesket, men en 

oversettelse til et menneske som ikke lenger inneholder Gud? Men, en slik forståelse ville latt 

andre halvdels Jesus fortrenge første halvdels Kristus, på lignende vis som en i en 

substitusjonsforståelse av metaforen snakker om ei «egentlig» betydning. Heller, mener jeg, er 

det viktig å framheve hvordan Jesus og Kristus står i interaksjon med hverandre. Selv om 

utviklinga i diktet går fra den teologiske bærebjelken Kristus til en tilfeldig valgt Jesus i et 
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mangfold av jesuser, blir altså ikke Kristus helt skjøvet ut i diktet. Heller enn et enten-eller, 

enten inkarnasjon eller karnasjon, finnes det i diktet et både-og som minner om stammingas 

mellomtilstand, slik denne kommer til uttrykk i ordet pallaksch. Gjennom å parafrasere 

betydninga av dette ordet, mener jeg det er mulig å si at relasjonen mellom diktets to deler 

framstår som et noen ganger Kristus, andre ganger Jesus. Men de to kan ikke skilles fra 

hverandre. Slik beskriver diktet en mellomtilstand mellom inkarnasjon og karnasjon, og dette 

innebærer en tydelig tvil: En tvil på inkarnasjonens oversettelse, og dermed også en tvil på Jesus 

Kristus, Gud i menneske.  

 Slik jeg leser det, står «with», anførselstegna inkludert, som en oppsummering av det 

oversettelsestankegodset som kommer til uttrykk både i dette diktet, «God’s Christ Theory», 

og i Carsons framstilling av Gud for øvrig. Dette gjør «with» ved både å ta opp i seg diktets 

spørsmål om withness og løsninga diktet framsetter gjennom oppfordringa til å oversette. 

Carson problematiserer med andre ord menneskenes mulighet til å forstå og fortelle om Gud 

gjennom å tydeliggjøre at det ikke er så enkelt som at Gud er med oss eller at vi er med 

menneskene, men at det heller er en uoverstigelig avstand mellom oss. Det er som følge av 

denne avstanden at menneskene er nødt til å oversette, for oversettelsen, som finner sted 

gjennom forestillingsevnen, makter allikevel å sette Gud og mennesker i sammenheng med 

hverandre, men da på en måte som er klar over sin egen umulighet: «with». I diktet framstår 

«with» med andre ord som oversettelsens preposisjon framfor noen, og gjennom at «with» 

samtidig viser oversettelsens mulighet og umulighet, er det tydelig at at «with» tydeliggjør 

oversettelsen som en stereoskopisk aktivitet. Carson ser på stereoskopisk vis Gud og mennesker 

sammen, men i oversettelsen hun gjennomfører for å få dette til, tydeliggjør hun også grensa 

mellom menneskene og Gud; hun ser Jesus «med» Kristus og derigjennom Gud «med» oss.  

 Slik har det seg at jeg gjennom å undersøke hvordan ei kvinne som Anne Carson 

forteller (om) Gud, har endt opp med å befatte meg med kristendommens vel viktigste dogme. 

Og i denne undersøkelsen er det nettopp preposisjonen som har blitt det sentrale: Ikke Gud i 

seg selv, ei heller menneskene som troende, men det «med» som finnes mellom dem. Dette 

«with» oppsummerer nemlig gudsframstillingas måte – oversettelsen – slik det framstår hos 

Carson: Samtidig som Carson forteller (om) Gud, utvikler hun et oversettelsestankegods hvor 

spørsmålet om withness står helt sentralt. Med andre ord har lesninga mi av Carsons 

gudsframstilling i både «Decreation: How Women Like Sappho, Marguerite Porete and Simone 

Weil», «Book of Isaiah» og «The Truth About God» på samme måte som diktet «God’s Christ 

Theory» vært interessert i spørsmålet «What kind of withness would that be?».  
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 Så, hva slags withness mellom Gud og mennesker kommer til uttrykk hos Carson? Som 

jeg har vist, er Carsons oversettelse av Gud en selvbevisst oversettelse som forsøker å uttrykke 

Gud og samtidig tydeliggjøre at en slik oversettelse aldri vil kunne være fullkommen. Gjennom 

den i anførselstegn satte preposisjonen «with», tydeliggjør Carson det som hun i Decreation-

essayet fastslår, nemlig at når det kommer til den transcendente Gud er «withness […] the 

problem» (D, 169). Med andre ord innlemmer «with» oversettelsens umulighet i oversettelsen, 

og slik uttrykker «with» i Carsons egne gudsoversettelser en metarefleksjon omkring 

menneskenes muligheter for å oversette Gud. For å oppsummere hvordan ei kvinne som Anne 

Carson skriver (om) Gud, eller altså oversetter Gud, vil jeg derfor avslutte med å vise hvordan 

ulike varianter av dette «with» kommer til uttrykk i alle de tre delene av denne oppgavas 

tekstkorpus. 

 I essayet «Decreation» utlegger Carson selv betydninga av «with» og lar det stå som 

uttrykk for avstanden som umulig kan overstiges mellom Gud og mennesker. Med 

utgangspunkt i de tre kvinnenes avselving som en prosess styrt av begjæret med mål om å 

forlate seg selv for heller å være ett med Gud, uttrykker «with» den mellomtilstanden selvet 

havner i. Denne mellomtilstanden er kjennetegna av begjærets triangulerende tredje punkt, som 

samtidig utgjør ei grense og ei berøring. Slik innebærer «with» i Decreation-essayets 

sammenheng kvinnenes forestilte tilstand hvor de er ett med Gud, men samtidig ikke fullt ut. 

Med andre ord tar det selvbevisste «with» opp i seg kvinnenes skriveposisjon som Carson i 

essayet betegner som FarNear. Denne skriveposisjonens «with» er stereoskopisk, i den forstand 

at oversettelsene de tre kvinnene gjør av Gud, og Carson i forlengelse av dem, ser seg selv med 

Gud samtidig som de ser forskjellen dem imellom. Det er som følge av denne forskjellen, denne 

grensa som stadig finnes mellom Gud og mennesker, at kvinnenes oversettelse av Gud ikke 

kommer i mål. Slik framstår gudsoversettelsene deres ikke som ferdige produkter, men som 

stadig pågående prosesser, ikke-stilnende triangulære danser. Også dette tar «with» opp i seg: 

Mennesket er ikke med Gud på en bestemt plass, ikke i en endelig oversettelse, men er heller 

prega av stadige forskyvninger, en stadig «placement and displacement». 

 Også i «Book of Isaiah» spiller det stereoskopiske en sentral rolle. Her er det imidlertid 

metaforen som står i fokus, og hvordan metaforen er delaktig i den troendes skapelse av ei 

særegen trosvirkelighet. I diktet blir dette tydelig gjennom meta-metaforen camera obscura, 

som tydeliggjør blikkets og dermed også forståelsens konstruksjon. Innretninga er en annen enn 

stereoskopet, og det hullkameraet til forskjell vektlegger, er menneskenes begrensa innsikt. 

Som følge av denne begrensninga er menneskenes forståelse av Gud mangelfull, og Gud 
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framstår i diktet «med» menneskenes virkelighet, da forstått som en stadig interaksjon mellom 

det metafysiske og det fysiske, i diktet holdt sammen som ei vekslende trosvirkelighet hvor 

konkret og abstrakt, fysisk og metafysisk finnes side om side. Selv om diktet selv ikke eksplisitt 

bruker den i anførselstegn satte preposisjon «with», framstår troa med andre ord som et 

sammenbindende punkt, som ser Gud «med» verden, på lignende måte som også Decreation-

kvinnene gjør det. 

 Utenom diktet «God’s Christ Theory» kommer «with» til uttrykk i «The Truth About 

God» som en grunnleggende tvil på troas konstruksjon. Til forskjell fra Decreation-kvinnenes 

selvsikre prosjekt om å fortelle om Gud, har denne diktsekvensen i større grad mista troa på 

språkets muligheter til å utsi Gud, og slår om Guds navn fast at det er «[n]o use telling you what 

it is» (GIG, 44). Men på tross av de forskjellige utgangsposisjonene, er utfallet påfallende likt: 

Begge tydeliggjør det ufullkomne menneskenes oversettelse av Gud er prega av, og at 

menneskenes gudsoversettelse derfor alltid vil være en vedvarende prosess. I Sannhets-

sekvensen tar dette form gjennom stamming. Heller enn å uttrykke én sannhet, gir sekvensen 

atten forsøksvise tilnærminger. Også denne stamminga er prega av en mellomtilstand, slik 

pallaksch-ordets både ja og nei antyder: Stamminga er et frigjørende tredje sted mellom språk 

og ikke-språk; stamminga er «med» språket. Carsons oversettelse av Gud i denne sekvensen 

forholder seg da også stammende til det som historisk har markert seg som tradisjonell 

kristendom, og denne stamminga innebærer en protest mot rådende, patriarkalske oversettelser 

av Gud. Carson nøyer seg imidlertid ikke bare med å påpeke oversettelsens feilbarlighet fordi 

den er en menneskelig konstruksjon, hun deltar også i prosessen med å oversette Gud ved å 

skrive fram stammende, feministisk fokuserte oversettelser. Slik er også en feminitisk kritikk 

tydelig til stede i metarefleksjonen som ligger i «with». Dette er, som jeg har vist, også tilfelle 

i Decreation-essayet og Isaiah-diktet. 

 I alle de tre tekstene er det tydelig at det oversettelsestankegodset Carson utvikler i møte 

med Gud, ikke bare undersøker språkets muligheter for å utsi Gud, men også involverer kroppen 

som forståelsesorgan. I Decreation-essayet er det kroppens begjær som driver kvinnene i 

retning av Gud, i «Book of Isaiah» fungerer Isaiahs kropp ved flere anledninger som møteplass 

mellom ham selv og Gud, og i «The Truth About God» kritiserer Carson flere steder religionen 

gjennom å fokusere på gudsrelasjonens negative kroppslige ringvirkninger. Som språket både 

er prega av å være mulighet og begrensning, så også med kroppen. Det er som følge av dette at 

menneskene stadig tygger på Gud, noe som også er en gjentagende bevegelse, og stadig 

stammer i forsøket på å sette ord på det metafysiske. Menneskenes gjentatte forsøk på å forstå 
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Gud vil alltid være prega av menneskenes kropp, med alt hva dette bringer av både muligheter 

og begrensninger. I Carsons tilfelle innebærer denne framhevinga av kroppens betydning for 

troas oversettelse et særlig fokus på kvinnekroppen.  

 I sin framstilling av Gud er det tydelig at Carson stammer, i den forstand at hun i alle de 

tre tekstene jeg i denne oppgava har undersøkt, sverger til å forbli i oversettelsens 

mellomtilstand. Carsons oversettelse av Gud ender med andre ord ikke i ei framstilling hvor 

Gud er endelig bestemt, men utgjør heller stadige forsøk på å undersøke hvem Gud er. Carsons 

oversettelse er ikke et ferdig produkt, men en pågående prosess. Gjennom å påpeke at 

oversettelsen er prosess, finner Carson ei mulighet til å forhandle om hvem Gud er, og dette 

gjør hun som en del av et feministisk prosjekt. Hun plasserer seg selv sammen med ei gruppe 

av fake women, og skriver fram gudsoversettelser som utfordrer det patriarkalske synet som 

historisk har gjort seg gjeldende. Som jeg har nevnt utgjør ordet withness et ordspill på ordet 

«witness», på norsk verbet eller substantivet vitne. I forlengelse av det selvbevisste «with» som 

tydeliggjør Carsons metaperspektiv på sin egen oversettelse av Gud, framstår også Carson selv 

som et selvbevisst og selvproblematiserende Guds vitne som sier: «For everything that one can 

tell of God or write, no less than what one can think, of God, who is more than words, is as 

much lying as it is telling the truth» (Porete gjengitt i D, 181). I denne mellomtilstaden mellom 

løgn og sannhet er all framstilling av Gud nødt til å befinne seg. 
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Appendiks I: Book of Isaiah 

For at det skal være mulig å følge med på hvordan de siterte delene av diktet ser ut i helhetas 

sammenheng, gjengir jeg her hele diktet «Book of Isaiah». I så stor grad som mulig har jeg 

forsøkt å etterligne diktets originale oppsett fra boka Glass, Irony and God.  

 

BOOK OF ISAIAH 

 

I. 

Isaiah awoke angry. 

Lapping at Isaiah’s ears black birdsong no it was anger.    

God had filled Isaiah’s ears with stingers. 

Once God and Isaiah were friends. 

God and Isaiah used to converse nightly, Isaiah would rush into the  
 garden. 

They conversed under the Branch, night streamed down. 

From the sole of the foot to the head God would make Isaiah ring.    

Isaiah had loved God and now his love was turned to pain.    

Isaiah wanted a name for the pain, he called it sin. 

Now Isaiah was a man who believed he was a nation. 

Isaiah called the nation Judah and the sin Judah’s condition.    

Inside Isaiah God saw the worldsheet burning. 

Isaiah and God saw things differently, I can only tell you their  
 actions. 

Isaiah addressed the nation.    

Man’s brittleness! cried Isaiah. 

The nation stirred in its husk and slept again. 

Two slabs of bloody meat lay folded on its eyes like wings.    

Like a hard glossy painting the nation slept. 
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Who can invent a new fear? 

Yet I have invented sin, thought Isaiah, running his hand over the  
 knobs. 

And then, because of a great attraction between them— 

which Isaiah fought (for and against) for the rest of his life— 

God shattered Isaiah’s indifference. 

God washed Isaiah’s hair in fire. 

God took the stay. 

From beneath its meat wings the nation listened.    

You, said Isaiah. 

No answer. 

I cannot hear you, Isaiah spoke again under the Branch.    

Light bleached open the night camera. 

God arrived. 

God smashed Isaiah like glass through every socket of his nation.    

Liar! said God. 

Isaiah put his hands on his coat, he put his hand on his face. 

Isaiah is a small man, said Isaiah, but no liar. 

God paused. 

And so that was their contract.    

Brittle on both sides, no lying. 

Isaiah’s wife came to the doorway, the doorposts had moved.    

What’s that sound? said Isaiah’s wife.    

The fear of the Lord, said Isaiah.    

He grinned in the dark, she went back inside. 
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II.  

There is a kind of pressure in humans to take whatever is most 
 beloved by them 
and smash it. 

Religion calls the pressure piety and the smashed thing a sacrifice to 
 God. 

Prophets question these names. 

What is an idol? 

An idol is a useless sacrifice, said Isaiah. 

But how do you know which ones are useless? asked the nation in its 
 genius.  

Isaiah pondered the various ways he could answer this.  

Immense chunks of natural reality fell out of a blue sky 
 and showers of light upon his mind. 

Isaiah chose the way of metaphor. 

Our life is a camera obscura, said Isaiah, do you know what that is? 

Never heard of it, said the nation. 

Imagine yourself in a darkened room, Isaiah instructed. 

Okey, said the nation. 

The doors are closed, there is a pinhole in the back wall. 

A pinhole, the nation repeated. 

Light shoots through the pinhole and strikes the opposite wall. 

The nation was watching Isaiah, bored and fascinated at once. 

You can hold up anything you like in front of that pinhole, said 
 Isaiah 
and worship it on the opposite wall. 

Why worship an image? asked the nation. 

Exactly, said Isaiah.   

The nation chewed on that for a moment. 
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Then its genius spoke up. 

So what about Isaiah’s pinhole? 

Ah, said Isaiah. 

A memory fell through him as clear heat falls on herbs. 

Isaiah remembered the old days, conversing with God under the  
 Branch 

and like an old butler waking in an abandoned house the day the  
 revolution began, 

Isaiah bent his head. 

A burden was upon Isaiah. 

Isaiah opened his mouth. 

A sigh came from Isaiah’s mouth, the sigh grew into a howl. 

The howl ran along the brooks to the mouth of the brooks 

and tore the nets of the fishers who cast angle into the brooks 

and confounded the workers in fine flax who weave networks 

and broke their purpose. 

The howl rolled like a rolling thing past slain men and harvests and  
 spoils 

and stopped in a ditch between two walls. 

Then Isaiah unclamped his mouth from the howl.   

Isaiah let his mouth go from the teat. 

Isaiah turned, Isaiah walked away. 

Isaiah walked for three years naked and barefoot with buttocks 
 uncovered 
to the shame of the nation. 

All night you could see the Branch roaming against the sky like a 
 soul. 
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III. 

Isaiah walked for three years in the valley of vision. 

In his jacket of glass he crossed deserts and black winter mornings. 

The icy sun lowered its eyelids against the glare of him. 

God stayed back. 

Now Isaiah had a hole in the place where his howl had broken off. 

All the while Isaiah walked, Isaiah’s heart was pouring out the hole. 

One day Isaiah stopped. 

Isaiah put his hand on the amputated place. 

Isaiah’s heart is small but in a way sacred, said Isaiah, I will save it. 

Isaiah plugged the hole with millet and dung. 

God watched Isaiah’s saving action. 

God was shaking like an olive tree. 

Now or never, whispered God. 

God reached down and drew a line on the floor of the desert in front  
 of Isaiah’s feet. 

Slilence began. 

Silence roared down the canals of Isaiah’s ears into his brain. 

Isaiah was listening to the silence. 

Deep under it was another sound Isaiah could hear miles down. 

A sort of ringing. 

Wake up Isaiah! said God from behind Isaiah’s back.  

Isaiah jumped and spun around. 

Wake up and praise God! said God smiling palely. 

Isaiah spat. 

God thought fast. 

The nation is burning! God cried pointing across the desert. 



118 
 

Isaiah looked. 

All the windows of the world stood open and blowing. 

In each window Isaiah saw a motion like flames. 

Behind the flames he saw a steel fence lock down. 

Caught between the flames and the fence was a deer. 

Isaiah saw the deer of the nation burning all along its back. 

In its amazement the deer turned and turned and turned 

until its own shadow lay tangled around its feet like melted wings. 

Isaiah reached out both his hands, they flared in the dawn. 

Poor flesh! said Isaiah. 

Your nation needs you Isaiah, said God. 

Flesh breaks, Isaiah answered. Everyone’s will break. There is 
 nothing we can do. 

I tell you Isaiah you can save the nation. 

The wind was rising, God was shouting. 

You can strip it down, start over at the wires, use lions! use thunder! 
 use what you see –  

Isaiah was watching sweat and tears run down God’s face. 

Okey, said Isaiah, so I save the nation. What do you do? 

God exhaled roughly. 

I save the fire, said God. 

Thus their contract continued. 

 

 

 

 

 



119 
 

IV. 

When Isaiah came back in from the desert centuries had passed. 

There was nothing left of Isaiah but a big forehead. 

The forehead went rolling around the nation and spoke to people  
 who leapt to their feet  
and fled (s. 116). 

If the nation had taken Isaiah to court he could have proven his righteousness. 

But they met in secret and voted to cut him off. 

Shepherds! Chosen ones! Skinny dogs! Blood of a dog! Watchmen 
 all! said Isaiah. 

Isaiah withdrew to the Branch. 

It was a blue winter evening, the cold bit like a wire. 

Isaiah laid his forehead on the ground. 

God arrived. 

Why do the righteous suffer? said Isaiah. 

Bellings of cold washed down the Branch. 

Notice whenever God addresses Isaiah in a feminine singular verb  
 something dazzling is  
about to happen. 

Isaiah what do you know about women? asked God. 

Down Isaiah’s nostrils bounced woman words: 

Blush. Stink. Wife. Fig. Sorceress –  

God nodded. 

Isaiah go home and get some sleep, said God. 

Isaiah went home, slept, woke again. 

Isaiah felt sensation below the neck, it was a silk and bitter sensation.  

Isaiah looked down.  

It was milk forcing the nipples open.  

Isaiah was more than whole.  
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I am not with you I am in you, said the muffled white voice of God.  

Isaiah sank to a kneeling position.  

New pain! said Isaiah.  

New contract! said God. 

Isaiah lifted his arms, milk poured out like strings. 

It poured up the Branch and across history and down into people’s 
 lives and time. 

The milk made Isaiah forget about righteousness. 

As he fed the milk to small birds and animals Isaiah thought only 
 about their little lips. 

God meanwhile continued to think about male and female.  

After all there are two words for righteousness, Isaiah could not be  
 expected to untie this  
hard knot himself.  

First the masculine word TSDQ, a bolt of justice that splits the oak in  
 two.  

Then in the empty muscle of the wood, mushrooms and maggots and  
 monkeys set up a  
livelihood:  

here is (the feminine word) TSDQH.  

God grave the two words in Isaiah’s palms.  

God left it at that. 

And although it is true Isaiah’s prophecies continued to feature 
 eunuch cylinders and 
clickfoot woman shame. 

And although it is true Isaiah himself knew several wives and begot a  
 bastard son. 

Still some nights through his dreams slipped a river of milk. 

A river of silver, a river of pity. 

He slept, the asters in the garden unloaded their red thunder into the dark. 

(Glass, Irony and God, 107-118).  
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Appendiks II: The Truth About God 

Her følger dikta jeg i oppgava analyserer fra sekvensen «The Truth About God», presentert i 

rekkefølgen dikta står i i Glass, Irony and God. Alle dikta jeg gjør bruk av er gjengitt i sin 

helhet. Dikta jeg ikke har inkludert i denne oppgava har jeg derimot ført opp kun ved å skrive 

inn titlene (feit skrift).  

 

THE TRUTH ABOUT GOD 

 

My Religion 

My religion makes no sense 
and does not help me 
therefore I pursue it. 

When we see 
how simple it would have been 
we will trash ourselves.  

I had a vision 
of all the people in the world 
who are searching for God 

massed in a room 
on one side 
of a partition 

that looks 
from the other side 
(God’s side) 

transparent 
but we are blind. 
Our gestures are blind.  

Our blind gestures continue 
for some time until finally 
from somewhere 

on the other side of the partition there we are 
looking back at them. 
It is far too late. 
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We see how brokenly 
how warily 
how ill 
 
our blind gestures 
parodied 
what God really wanted 
 
(some simple thing) 
The thought of it 
(this simple thing) 
 
is like a creature 
let loose in a room 
and battering 
 
to get out. 
It batters my soul 
with its rifle butt. 

 

The God Fit 

[…] 

 

The God Coup 
[…] 

 

By God 

Sometimes by night I don’t know why 
I awake thinking of prepositions. 
Perhaps they are clues. 

“Since by Man came Death.” 
I am puzzled to hear that Man is the agent of Death. 
Perhaps it means 

Man was standing at the curb 
and Death came by. 
Once I had a dog. 
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would go with anyone. 
Perhaps listening for 
little by little the first union. 

 

Deflect 

[…]  

 

God’s Name 

God had no name. 
Isaac had two names. 
Isaac was also called The Blind.  

Inside the dark sky of his mind 
Isaac could hear God 
moving down a country road bordered by trees. 

By the way the trees reflected off God 
Isaac knew which ones were straight and tall 
or when thet carried their branches 

as a body does its head  
or why some crouched low to the ground in thickets. 
To hear how God was moving through the universe 

gave Isaac his question. 
I could tell you his answer 
but it wouldn’t help.  

The name is not a noun. 
It is an adverb. 
Like the black notebooks that Beethoven carried 

in his coatpocket 
for the use of those who wished to converse with him, 
the God adverb 

is a one-way street that goes everywhere you are. 
No use telling you what it is. 
Just chew it and rub it on.  
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Teresa of God 

[…] 

 

The Grace That Comes By Violence 

Yours is not (I regret to say) the story they tell 
although you howl and gash yourself 
scurrying out of the tombs 

where you live now. 
God forces some. 
God’s prophet came 

to send your unclean spirit 
into pigs, who ran amok. 
I saw you 

at the bottom of the cliff of pity 
diving in pig blood –  
“cleansed” now. 

 

God’s Woman 

Are you angry at nature? said God to His woman. 
Yes I am angry at nature I do not want nature stuck 
up between my legs on your pink baton 

or ladled out like geography whenever 
your buckle needs a lick. 
What du you mean Creation?  

God circled her. 
Fire. Time. Fire. 
Choose, said God. 

 

God Stiff 

God gave an onomatopoeic quality to women’s language. 
These eternally blundering sounds eternally 
blundering down 
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into the real words of what they are 
like feet dropped into bone shoes. 
“Treachery” (she notices) sounds just like His zipper going down. 

 

God’s Beloveds Remain True 

Chaos overshadows us.  
Unsheltered sorrow shuts upon us.  
We are strangled by bitter light.  
Our bones shake like sticks.  
We snap.  
We grope.  
We pant and go dry.  
Our tongues are black.  
All day is endless.  
Nights endless.  
Our skin crawls, it cracks.  
Our room is a cat who plays with us.  
Our hope is a noose.  
We take our flesh in our teeth.  
The autumn blows us as chaff across the fields. 
We are sifted and fall. 
We are hung in a void. 
We are shattered on the ocean. 
We are smeared on the darkness. 
We are slit and drained out. 
Little things drink us. 
We lie unburied. 
We are dust.  
We know nothing.  
We can not answer.  
We will speak no more.  
BUT WE WILL NOT STOP.  
For we are the beloveds.  
We have been instructed to call this His love.  

 

God’s Bouquet Of Undying Love 

[…]  
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God’s Mother 

[…] 

 

God’s Justice 

[…] 

 

The Wolf God 

[…] 

 

God’s Christ Theory 

God had no emotions but wished temporarily 
to move in man’s mind 
as if he did: Christ. 

Not passion but compassion. 
Com – means “with.” 
What kind of withness would that be? 

Translate it. 
I have a friend named Jesus 
from Mexico. 

His father and grandfather are called Jesus too. 
They account me a fool with my questions about salvation. 
They say they are saving to move to Los Angeles.  

 

God’s List Of Liquids 

[…] 

 

God’s Work 

Moonlight in the kitchen is a sign of God. 
The kind of sadness that is a black suction pipe extracting you 
from your own navel and which the Buddhists call 
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“no mindcover” is a sign of God. 
The blind alleys that run alongside human conversation 
like lashes are a sign of God. 

God’s own calmness is a sign of God. 
The surprisingly cold smell of potatoes or money. 
Solid pieces of silence. 

From these diverse signs you can see 
how much work remains to do. 
Put away your sadness, it is a mantle of work. 

(Glass, Irony and God, 39-53). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


