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FÖRORD

Om jag åt denna essäsamling gett namnet Ögonen våra målare beror 
det på att jag velat placera ett initialt – och avgörande – skede av 
dess tillkomst i fokus.

Det förhåller sig nämligen så, att dess ursprungliga projekt hörde 
hemma i mitt arbete med försokratikern Empedokles’ teori om den 
visuella perceptionen, för mig så attraktiv genom att den föregriper 
vår egen tids syn på seendet eller läsandet som ett medskapande. Den 
triptyk som är resultatet av detta arbete återfinns nu som bokens 
andra avdelning, där man kan konstatera att kapitel 11 får sin fort-
sättning först efter det dramatiska avbrott som redovisas i kapitel 
12. Låt mig förklara.

Mitt under arbetet drabbades jag i juni 2007 av en stroke, från 
vilken jag hämtade mig under sommaren, varefter jag som konva-
lescent under andra halvåret 2007 försökte »rädda vad som räddas 
kunde«. Det skedde i den text som här utgör kapitel 13, överräckt 
som sextioårsgåva till min bror i mars 2009. Utan att våga titta på 
texten under nästan ett årtionde utvecklade jag en föreställning om 
den som gick ut på att jag förlorat min argumentationsförmåga, – 
om inte rentav min skrivförmåga. Kapitel 13 var beviset. Inte ens 
min bror fick veta detta.

Den översättning av Empedokles’ fragment 23, »De två målarna«, 
som jag i kapitlets slutavsnitt kommer fram till utgör emellertid i 
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min diktsamling Hill Hill Hill från 2014 den poetiskt användbara 
textförståelse C.F. Hill tänktes ha tillägnat sig under sina estetik-
studier i Lund. Som fiktion fick den duga!

När jag slutligen tog mod till mig och i början av 2018 på nytt läs-
te vad jag skrivit om färgperceptionen hos Empedokles återvände 
mitt självförtroende, och därmed förelåg kärnan i den essäsamling 
som här föreläggs läsaren.

Kring denna kärna (»bokens andra avdelning« ovan) samlade 
sig långsamt och utan att jag nämnvärt ansträngde mig – enligt en 
kumulativ logik som jag kände igen från sammanställandet av mina 
essäsamlingar Myrstigar (1999) och Fjärilslära (2002) – en rad texter 
som arkiverats i mina successiva datorers hårddiskar och som nu 
kunde bli ursprungskapitlens satelliter.

En första sektion samlar sålunda en serie ganska olikartade texter 
om »rättesnören« för poesiskrivandet. Essäerna här tycks mig allt 
som oftast formulera problem jag stått inför i mitt eget skrivande, 
vid sidan av rent tekniska och formella sådana också ett genrepro-
blem som jag skulle vilja kalla »den dokumentära poesins problem«, 
enkannerligen den dokumentära poesins förhållande till Historien. 
Bokens tredje sektion, den mest omfångsrika, är i sin tur ägnad en 
tämligen lång rad svenska poeter och vetter mot ett antal gränssnitt 
i den svenska poesin som jag funnit tillräckligt signifikativa för att 
kunna vända tillbaka till dem med återseendets glädje.

Den triptyk som i ett mera kontinentalt perspektiv utgör den 
fjärde sektionen iscensätter – hur besynnerligt det än kan låta – ett 
uteblivet möte mellan Francis Ponge och Martin Heidegger, medan 
femte avdelningen är ägnad två bildkonstnärer, C.F. Reuterswärd 
och Charlotte Gyllenhammar. Återstoden är tematiskt mer dis-
parat, kan det tyckas: handlingens respektive varubytets teologi är 
emellertid för mig ämnen med hemhörighet i det gamla Grekland, 
liksom självfallet innebörden av namnet Antigone; däremot är slut-
kapitlet mantalsskrivet såväl på Sapfos Lesbos som i Rimbauds 
Charleville och surrealismens Paris.

Slutredigeringen av boken tog sin början i den »husarrest« som 



 

coronapandemin ålade mig i början av ödesåret 2020. Och i modi-
fierad form pågår husarresten ännu när detta förord skrivs under 
de sista dagarna i december. En husarrest jag delat med min hustru, 
som dessa essäer tillägnas con amore.

Cagnes-sur-Mer den 29 december 2020

Jesper Svenbro





I. Metronom och lyra
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1. Diktaren och musiken
Föredrag vid Montale-dagarna i San Remo 2004

 
… Ed ora incauto

provi le ignote note su tuo flauto.
[… Och oförsiktigt prövar du

en okänd notskrifts toner på din flöjt.]
Montale (1923)

1. Ezra Pound: dansen, musiken, poesin

När Giuseppe Conte bad mig delta i Montale-dagarna med ett 
föredrag om »poesin och musiken«, gick min första tanke till det 
förord som Ezra Pound 1934 skrev till sin lilla bok ABC för läsare. 
Den amerikanske poeten, som redan slagit sig ned i Rapallo, skriver 
nämligen avslutningsvis så här (i Jan Olov Ulléns översättning): 
»Denna Nyårsdag är det författarens övertygelse att musiken börjar 
förtvina när den avlägsnar sig från dansen och att poesin börjar för-
tvina när den avlägsnar sig från musiken; men detta ska inte upp-
fattas så, att all musik värd namnet skulle vara dansmusik och att all 
poesi värd namnet skulle vara lyrisk. Bach och Mozart befinner sig 
aldrig långt borta från den fysiska rörelsen.«

Den här passagen läste jag när jag var i tonåren, och jag till ägnade 
mig den så som man tillägnar sig eller accepterar en naturlag, vars 
giltighet man inte ifrågasätter. Sedan dess har jag egentligen aldrig 
fått tillfälle att närmare fundera över den – bortsett från att jag då 
och då tyckt mig kunna konstatera att en viss dikt, som jag läst eller 
som jag skrivit själv, visat det riktiga i Pounds tankegång.



14

Ögonen våra målare och andra tankeexperiment

Jag ska ge ett exempel. Som var och en kan förvissa sig om, fram-
manar gavotten i Bachs sjätte svit för violoncell en mycket påtaglig 
fysisk rörelse – utan att för den skull vara dansmusik. Gavotten i 
fråga försåg mig under alla omständigheter med den rytmiska figur 
jag använder i diktsamlingen Samisk Apollon från 1993. Jag tänker 
särskilt på en dikt med titeln »Ordförråd«, som inleder den centrala 
Lapplands-sviten. Märkvärdigt nog tycks mig min poetiska trans-
ponering av gavottens taktart (4/4) fortfarande frammana samma 
fysiska rörelse. I just den här dikten är detta betydelsefullt, eftersom 
den iscensätter en mycket handgriplig kontakt med orden, närmare 
bestämt med det samiska språkets ord, metaforiskt förvandlade till 
renar på kalfjället.

Det var alltså på detta sätt som min första tanke spontant gick 
till Pound. Min andra tanke skulle bli mer reserverad. Jag tyckte mig 
inte omgående ha något intressant att lägga till den föreställning 
Pound gör sig om förhållandet mellan å ena sidan dans och musik 
och å den andra musik och poesi. Jag fick finna mig i faktum att allt 
väsentligt tyvärr redan var sagt.

Orsaken till att jag inte omgående lyckades komma vidare var 
förmodligen att den poet som för mig utgör den naturliga utgångs-
punkten här, nämligen Pindaros, av Pound kritiskt avfärdats – som 
windbag! Av den thebanske diktaren Pindaros (född 513, död 438) 
har vi först och främst kvar fyra hela böcker med »oden« som hug-
fäster segrar i idrottstävlingar eller »spel«: de olympiska, de pythis-
ka, de nemeiska och de isthmiska. Genom att de bevarats praktiskt 
taget oskadda står dessa fyra böcker i stark kontrast till de utgåvor 
med vars hjälp vi försöker bilda oss en uppfattning om andra grekis-
ka diktare från den arkaiska epoken, till exempel Sapfo, författare 
till nio böcker poesi, av vilka det nästan bara återstår spillror.
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2. I vilken mening är dikten musik?

Till skillnad från Sapfo, som ackompanjerade sig på lyra när hon 
framförde sina dikter – och i den meningen verkligen är en lyrisk 
diktare –, är Pindaros kördiktare. Det innebär att han komponera-
de dikter avsedda att framföras av en kör; och denna kör nöjde sig 
inte med att sjunga, den dansade också. På detta sätt kommer det 
högtidliga framförandet av en kördikt att förena de tre dimensioner 
som i ABC för läsare är åtskilda, även om de enligt Pound står i ett 
djupt signifikativt förhållande till varandra.

I grekernas kördiktning ingår med andra ord diktarordet, musi-
ken och dansen i en totalitet, av vilken vi sentida egentligen bara 
känner till den första komponenten, den språkliga, som till ytter-
mera visso för oss är reducerad till sin stumma skriftgestalt. Av 
Pindaros’ diktning – liksom av övriga grekiska kördiktares – finns 
alltså bara det skrivna ordet kvar, under det att körkompositionens 
dans och musik gått förlorade. Detta sakläge påverkas inte nämn-
värt av att man i modern tid försökt rekonstituera koreografi och 
körsång med hjälp av traderade partitur (jag tänker i synnerhet på 
det första Pythiska odet).

När vi läser Pindaros i original eller översättning, läser vi alltså 
en poesi som berövats sin koreografiska dimension och i synnerhet 
sin melodi och sitt ackompanjemang. Inte så att den koreogra-
fiska och musikaliska dimensionen skulle vara helt frånvarande 
när vi för söker läsa det grekiska originalet. Dansen och musiken 
är »negativt« närvarande – som avtryck och spår. Med detta vill 
jag ha sagt att de är närvarande i diktens metriska form, som Pin-
daros-specialisterna åskådliggör i vers- och strofscheman av en 
ibland förfärande snårighet. När vi begrundar ett sådant metriskt 
schema, kan vi rentav få för oss att den gamle poeten företräder en 
formalism av närmast byråkratiskt slag! Så stor är nämligen textens 
rytmiska komplexitet. När den första chocken lagt sig, kan emel-
lertid den moderne läsaren då och då i sin egen kropp erfara, hur 
diktens rytmiska scheman inbjuder till ett slags högtidligt avmätta 
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danssteg, utan att vi därför kan veta om denna koreografiska intu-
ition är riktig eller ej.

Pindaros-strofens versifikation är alltså inte underkastad 
abstrakta principer, sprungna ur formalistiska tvångsföreställningar. 
Den vittnar i stället om rikedomen i en musik som har tystnat. Den 
vittnar med andra ord om den körlyriska dikten i dess för alltid för-
lorade totalitet. Trots detta är emellertid upphovsmannen till den 
körlyriska dikten fortfarande att betrakta som en musiker i ordets ful-
la bemärkelse. När vi talar om en diktare som Pindaros, är det alltså 
historiskt oriktigt att låtsa som om diktens musikaliska dimension 
inte fanns. Musiken är här en konstituerande del av dikten.

Den domän vi brukar kalla »poesin« inbegriper alltså både dikta-
re som Pindaros och Ezra Pound, av vilka den förre är »en musiker i 
ordets fulla bemärkelse«, medan den senare, trots sin övertygelse att 
musiken och dikten har en djupgående väsensgemenskap, skriver 
dikter som är avsedda för tyst innanläsning eller högläsning. Så 
inser man att en sida i en Pindaros-utgåva och en sida i en diktsam-
ling av Pound bara har en ytlig, skriftmässig likhet, eftersom den 
körlyriska dikten, på grund av traderingens tekniska begränsningar, 
berövats sin musik, medan den moderna dikten i normala fall inte 
alls utgör en del av en musikalisk komposition.

(Självfallet är det inte så, att den moderna poesin skulle skilja sig 
från den antika uteslutande genom att ha avstått från den »musika-
liska dimension« med vilken den fortsätter att stå i mer eller mindre 
uttalad förbindelse.)

Drömmen om en poesi, där orden används som ljudmaterial 
utan semantiskt innehåll, är såvitt jag vet okänd i antiken (om 
man inte hit räknar till exempel Kassandras glossolali hos Aischy-
los). För modernismen har den tidvis haft stor betydelse och har 
i sin extrema dadaistiska form låtit poesin förvandlas till ett slags 
instrumentalmusik. Moderna poeter har fascinerats av melodins 
icke-verbala uttryckskraft och har försökt åstadkomma något lik-
nande med orden, som om dessa kunde frigöras från sina betydelser 
och få en renodlat akustisk existens. På ett överraskande och föga 
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pindariskt sätt har företrädare för modernismen därmed åter blivit 
»musiker i termens fulla bemärkelse«.

Den besläktade drömmen om en poesi befriad från traditio-
nens tyngd och från besvärande konventioner ligger alldeles säkert 
bakom Eugenio Montales »Suonatina di pianoforte« (1919). Den 
unge Montale pläderar där för en dikt i form av ett musikaliskt 
divertissement »i Maurice Ravels manér«: den inledande impera-
tiven facciamo una poesia [»låt oss skriva en dikt«] blir några rader 
längre fram facciamo una suonatina di pianoforte [»låt oss skriva en 
sonatin för piano«] och förvandlar därmed dikten till ett stycke 
musik. Till »lätt« musik, eftersom Montale lägger till: facciamo qual-
che cosa di »genere leggèro« [»låt oss skriva något i den ’lätta’ genren«]. 
Dikten eftersträvar varken »kunskapsinnehåll« (sapere) eller »djup« 
(profondità) utan blir metaforiskt till en »sonatin«, som avsiktligt 
tycks vilja försvaga sin semantiska sida. Mera klang och mindre 
meningsinnehåll.

Ett årtionde efter James Joyces Chamber Music (1907) utforskar 
Montales diktsvit Accordi – tillkommen mellan 1916 och 1920 – ett 
antal av symfoniorkesterns instrument, och man kan observera att 
både Joyce och Montale i efterhand uttryckt sig påfallande reser-
verat om sina respektive försök att metaforiskt förvandla dikt till 
musik. I båda fallen har vi alltså att göra med en metafor och inte 
med verklig musik, instrumental eller vokal.

Omvänt är den pindariska diktmusiken – för att nu återvända till 
den thebanske poeten – aldrig metafor, lika lite som den sapfiska. 
Pindaros-odet är musik, trots att det inte längre kan förlita sig på 
den antika körens musikaliska kompetens utan tryckts i en bok och 
därmed blivit förvillande likt en dikt av en modern poet. Normalt 
har den senare inte haft vare sig ett vokalt eller koreografiskt fram-
förande av sitt verk i tankarna utan i stället en individuell läsakt, 
tyst eller muntlig.
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3. I vilken mening är dikten byggnadsverk eller staty?

Vad som då blir så slående i Pindaros’ poesi – en poesi som i det när-
maste är synonym med musik – är att den ofta, av sin egen upphovs-
man, metaforiskt förvandlas till monumentalbyggnad eller skulp-
tur. Pound visar sig för övrigt förtrogen med denna metafor, när 
han i ABC för läsare hävdar: »Rytm är form huggen i TID, liksom 
en bild är utskuren RYMD«. I Hugh Selwyn Mauberley (1920) hade 
han redan talat om »rimmets ’skulptur’«, sannolikt med Théophile 
Gautiers berömda dikt »L’Art« (1857) i backspegeln.

Å ena sidan är det alltså Pindaros själv som kallar sina dikter för 
monumentalbyggnader och statyer. Dikten kan på detta sätt jämfö-
ras med athenarnas berömda »Skattehus« i Delfi, uppfört strax före 
det sjätte Pythiska odets tillkomst och fortfarande på plats när man 
kommer gående uppför processionsvägen: det rör sig om en liten 
byggnad i dorisk stil, med en kolonn på var sida om ingången. Så såg 
alltså templet ut, som Pindaros’ sjätte Pythiska ode ville efterlikna! 
På annat håll jämför poeten sin dikt med en staty, – som dikten är 
överlägsen genom att inte nöja sig med att »stå stilla på en sockel«.

Å andra sidan utgörs Pindaros-odet, så som det kommer oss till 
mötes på boksidan, av imponerande strofbyggen, som det ligger 
nära till hands att kalla diktens »arkitektoniska« element. Men här 
måste vi se upp! För Pindaros skulle nämligen den materialitet som 
hans egen byggnads- och skulpturmetaforik frammanar inte kunna 
ha något att göra med dikternas moderna skriftgestalt. Den »arki-
tektoniska materialitet« som han tilldelar dem skulle inte kunna 
ha något att göra med det sätt varpå moderna Pindaros-utgivare 
trycker stroferna, av den enkla anledningen att ett Pindaros-ode i 
poetens egen livstid skrevs ned som ett stycke prosa.

Den materialitet som byggnads- och skulpturmetaforerna vill 
frammana har inte alls sin grund i skriftmediets materiella bestän-
dighet. För oss är det ganska säkert så, att det skrivna ordets materi-
alitet garanterar ett verks beständighet. För Pindaros är det däremot 
upprepningen av den lyckade formuleringen som – i en väsentligen 
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muntlig kultur – åstadkommer detta. Vilket innebär att vår percep-
tion av Pindaros-strofen, som tycks oss så »monumental« där vi ser 
den på boksidan, måste avfärdas som anakronistisk.

Men liksom monumentalbyggnaden eller statyn vill den vokala 
dikten bestå. Inte i sin egenskap av skrivet ord utan i den lyriskt-vokala 
upprepning den blir föremål för – utan att denna upprepning behöver 
en skriven text som grundval.

Vi har därmed frilagt en tvetydighet som det kan finnas skäl att 
lägga på minnet. Å ena sidan framstår Pindaros’ dikt i sin upphovs-
mans ögon som en byggnad eller staty utan att detta har diktens 
skriftliga materialitet som grund. Å den andra framstår samma dikt 
för den moderne läsaren som ett »alfabetiskt« monument eller som 
en skulptur, utmejslad i boksidans rum. Och som består tack vare 
sin skriftmässiga materialitet.

4. Är dikten »aktivitet« (som musiken) eller »resultat« (som 
byggnaden)?

I de antika kommentarerna till Dionysios Thrax’ Grammatik – den 
äldsta bevarade läroboken i sitt slag (andra århundradet f.Kr.) – 
behandlas bland andra språkliga företeelser självklart också läsan-
det, eftersom Grammatiken ju bland annat är ägnad alfabetets grám-
mata, dess »bokstäver«.

Är språket en »aktivitet« på samma sätt som dans- eller flöjtspelar-
konsten, frågar sig kommentatorn, eller ligger dess säregenhet i dess 
»resultat« som inom husbyggnads- eller bildhuggarkonsten? Efter 
moget övervägande stannar han för det första alternativet: språket 
är en »aktivitet«. Så är också fallet med läsandet. Läsandet är otänk-
bart utanför tidens dimension, det är underkastat vardandet. Och 
slutsatsen blir, att det skrivna ordet, på vilket läsningen grundar sig, 
för Dionysios-kommentatorn helt enkelt inte är språk. Inte längre 
eller ännu inte, kan man tillägga.
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Slutsatsen kan förvåna; dess betydelse framgår om vi konfronte-
rar den med en passage ur Martin Heideggers Inledning till meta-
fysiken, som hävdar raka motsatsen: »Die Griechen betrachten die 
Sprache in gewissem weiten Sinne optisch, nämlich vom Geschrie-
benen her. Darin kommt Gesprochenes zum Stehen. Die Sprache 
ist, d.h. sie steht im Schriftbild des Wortes, in den Schriftzeichen, 
in den Buchstaben, γράμματα. Darum stellt die Grammatik die 
seiende Sprache vor. Dagegen verfließt die Sprache durch den Fluß 
der Rede in das Bestandlose.«1 Bortsett från att Heidegger tycks 
förväxla motsatsparen tal/skrift och tal/språksystem, gör han alltså 
gällande att grekerna hade en uppfattning i vilken Dionysios-kom-
mentatorn inte skulle ha känt igen sig. Såvitt jag förstår, rycker 
detta undan den heideggerska uppfattningens föregivet grekiska 
grundval.

Vi kan lätt inse att dansen inte finns i sitt eventuella partitur. 
Lika självklart är det att flöjtistens melodi inte är »inspärrad« i sin 
eventuella notskrift. Mindre självklart men lika ofrånkomligt är 
förhållandet, att talet inte »bebor« skrivtecknen som transkriberat 
det. Dessa skrivtecken eller grámmata är i stället produktionsmed-
len för den »begripliga ljudsekvens« som de tillåter att förverkliga 
och som grekerna kallade stoikheîa. Det skrivna är en instruktion 
(eller ett »program«), som inte ska förväxlas med den aktivitet det 
ska vägleda och som just organiserar grámmata i begripliga stoikheîa. 
På grekiska skiljer man med andra ord på bokstäver och bokstäver! 
När bokstäverna uppträder till exempel i alfabetets speciella ord-
ning (ABC…) och inte kan realiseras som meningsfullt tal, kallas 
de grámmata; när de uppträder i en text som en läsare tillägnar sig 
kallas de däremot stoikheîa.

1 »I en ganska vid bemärkelse betraktar grekerna språket visuellt, dvs. från det 
skrivna ordets ståndpunkt. Det är där som det talade ordet stannar upp. Språket 
är, dvs. det står orörligt i ordets skriftbild, i skrivtecknen, i bokstäverna, grám-
mata. Detta är orsaken till att grammatiken representerar det varande språket, 
medan det talade språket med sin ström av ord går förlorat i det obeständiga.« 
Einführung in die Metaphysik, Max Niemeyer, 51987 [1953], sid. 49.
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Det är alltså i egenskap av grámmata som det skrivna ordet »inte 
är språk«. I sin rena skriftgestalt är alltså Pindaros-odet inte språk. 
Inte förrän det möter en läsare, som följer dess program och reali-
serar det i tidens dimension, blir det språk. Pindaros-odet kan med 
andra ord inte reduceras till sin skriftgestalt: det kan inte betraktas 
som ett orörligt »resultat« – i Dionysios-kommentatorns mening – 
och är därför i samma perspektiv inte jämförbart med en byggnad 
eller staty. Odet är sitt programs akustiska och mentala (eller enbart 
mentala) förverkligande i tidens dimension. Detta förverkligande 
av dikten är visserligen grundat på boksidans orörliga bokstäver 
men samtidigt djupt väsensskilt.

Pindaros-odet är en »aktivitet«, inte ett »resultat«. Detta trots 
att dess skriftgestalt lätt kan förleda oss moderna att tro motsatsen 
– och kanske söka stöd för vår uppfattning hos Pindaros själv, som 
ju gör gällande att hans dikt är en »byggnad«! Men Pindaros’ bygg-
nadsmetafor har ingenting att göra med den meningsproducerande 
aktivitet som för en åhörare eller läsare gör det möjligt att tillägna 
sig dikten. Som jag försökt visa på annat håll (1976), syftar den i 
stället till att hos åhöraren inprägla föreställningen, att diktens upp-
hovsman är en byggmästare eller hantverkare och i den egenskapen 
värd ersättning för utfört arbete.

När vi däremot hävdar att Pindaros-odet utgör en musikalisk 
komposition, är det inte en metafor vi tillgriper. Med andra ord är 
Pindaros’ poesi arkitektonisk – plastisk, skulptural – i metaforisk 
mening och musikalisk i egentlig.

5. Är en ögonblicklig perception av byggnadsverket möjlig?

Om vi driver Dionysios-kommentatorns distinktion till dess spets, 
blir det uppenbart, att motsatsen mellan »resultat« och »aktivitet« 
innesluter en svårighet, som jag nu skulle vilja reda ut. Om man 
nämligen går med på att exekverandet av en sida notskrift och läs-
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ningen av en dikt bara kan tänkas i tidens dimension, följer det inte 
därav att statyn eller byggnaden, genom sin orörlighet, skulle befin-
na sig i något slags tidlöshet. Detta är emellertid den slutsats som 
Dionysios-kommentatorn vill få oss att dra.

Låt mig precisera. Å ena sidan har vi läsningen av en sida musik 
och läsningen av en dikt; å den andra statyn och byggnaden. Annor-
lunda uttryckt står här två »aktiviteter« mot två »resultat«, som 
Dionysisos-kommentatorn skulle ha uttryckt det. Dionysios-kom-
mentatorn ställer alltså inte notskriften eller bokstavsskriften (båda 
orörliga och beständiga) i motsats till statyn eller byggnaden (båda 
lika orörliga och beständiga). Det skulle inte haft någon mening. I 
stället är det som om vår tillägnelse av det skrivna förutsatte läsning-
ens »aktivitet«, medan tillägnelsen – för att inte säga »läsningen« – 
av statyn eller fasaden kunde sättas inom parentes, såsom varande 
utan betydelse. Man måste emellertid erkänna att det skrivna är 
lika beständigt som byggnaden, antingen det gäller notskrift eller 
alfabetiska bokstäver avsedda för läsning. Bör vi inte i stället helt 
enkelt betrakta bokstavsskriften, i dess orörlighet och beständighet, 
som ett »resultat« jämförbart med byggnaden, vilket skulle placera 
läsningen vid dess motpol som en »aktivitet«?

Om vi följer Dionysios-kommentatorns tankegång, blir svaret 
emellertid nej. För honom tycks det skrivna ordet nämligen varken 
vara ett »resultat« eller en »aktivitet«. I sig självt är det skrivna ordet 
varken det ena eller det andra. Det är snarare ett »mellanstadium«, 
ett metaxý, ofullständigt i väntan på den röst som läsaren ska ställa 
till dess förfogande. Men så snart han infunnit sig, kommer läsa-
ren att genom sin »aktivitet« tillhandahålla det som skrivtecknen 
saknar.

Men tillägnelsen eller perceptionen av en staty, som med nöd-
vändighet inbegriper skulptörens egen, utspelar sig också i tidens 
dimension, skulle man kunna hävda. Den ögonblickliga tillägnelsen 
– utan minsta varaktighet – av ett byggnadsverk tycks likaledes 
omöjlig att föreställa sig. För att bekanta sig aldrig så lite med en 
byggnad måste man förflytta sig i rummet, som på detta sätt kom-
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mer att genomkorsas av gångstråk realiserade i tidens dimension. 
För vår kommentator tycks detta sätt att betrakta byggnaden eller 
statyn helt enkelt inte existera, som om han menade att deras till-
ägnelse inte var underkastad tiden.

Genom att på detta sätt negligera den akt varigenom vi tillägnar 
oss ett byggnadsverk eller en staty hjälper oss Dionysisos-kommen-
tatorn emellertid att förstå det sätt varpå grekerna uppfattade dan-
sen, musiken och läsningen. Om det för oss är självklart att dansen 
eller musiken inte sammanfaller med de partitur utifrån vilka de 
eventuellt ska utföras (annorlunda uttryckt: om det är självklart att 
dansnumret eller musikstycket inte »bebor« sitt partitur), är det 
svårare för oss att acceptera tanken att meningen inte »bebor« eller 
»finns i« det skrivna och att det skrivna aldrig kan vända sig aktivt 
till ögat. Vid läsning – och i synnerhet vid tyst innanläsning – till-
ägnar vi oss det skrivna ordet med sådan lätthet, att läsningen för 
oss framstår som ett passivt mottagande av ett skrivet meddelande; 
det skrivna kommer därmed att likna ett »resultat«, lika orörligt 
inför vår blick som en byggnad eller staty, trots att det, i likhet med 
dessa, i själva verket förutsätter en »aktivitet« för att en tillägnelse 
ska äga rum.

På samma sätt som läsaren måste »vandra på bokstavsstigen« för 
att förverkliga textens innehåll, måste man alltså »vandra omkring« 
för att bekanta sig med ett byggnadsverk, som därmed kommer att 
»genomkorsas av gångstråk, realiserade i tidens dimension«.

6. Vägens musikaliska form

Det alfabetiska rummet och det arkitektoniska genomkorsas alltså 
båda av gångstråk – jämförbara med de australiska aboriginernas 
song-lines, som Bruce Chatwin gjorde berömda, eller med andra 
»poetiska vägar«. Framför allt med den väg som guden Hermes väl-
jer när han efter att ha uppfunnit lyran, detta emblem för poeten-
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musikern – och därmed också för dessa Montale-dagar –, genom-
korsar hela Grekland under en och samma natt. Hans äventyr 
berättas i den homeriska hymnen till Hermes, en hexameterdikt 
som troligen tillkom under 600-talet f.Kr.

Hermes har knappt hunnit födas i grottan dit hans mor dragit 
sig undan, förrän han upptäcker en sköldpadda på dess tröskel. Han 
dödar den, tömmer den på dess innehåll och tillverkar av skalet 
en lyra. Han tillbringar därefter dagen med att besjunga kärleken 
mellan sina föräldrar, Zeus och Maia. När kvällen kommer, stjäl 
han sin halvbror Apollons kor på en plats inte långt från berget 
Olympos och tar sig därefter med kreaturen ända ned till Arkadien, 
en väg som blir den homeriska diktens egen song-line, när vi följer 
med på den extraordinära kreatursstölden. Kornas ägare, Apollon, 
infångar tjuven, som givetvis förnekar allt; men som ersättning för 
de stulna korna ger han slutligen lyran till storebror, som gör den 
till sitt speciella emblem.

Jag kommer att tänka på en annan song-line, där motsatsförhål-
landet mellan musik och arkitektur på visst sätt övervinns, näm-
ligen Apollinaires dikt »Le Musicien de Saint-Merry«. Dikten 
berättar historien om en flöjtspelare i det numera berömda Beau-
bourg-kvarteret i Paris (som på Apollinaires tid var mycket olikt 
dagens). För många år sen höll jag på att översätta Apollinaire till 
svenska, och dikten i fråga ställde mig inför en rad problem som jag 
hoppades kunna lösa på ort och ställe. Så kom det sig att jag under 
en kort Paris-vistelse i september 1967 stiftade bekantskap med 
de gamla kvarteren kring Saint-Merri. Jag upprepade helt enkelt 
Musikantens promenad. Dikten berättar nämligen hur en flöjtspe-
lare en majdag 1913 kommer in från boulevard Sébastopol på rue 
Aubry-le-Boucher för att därefter tillryggalägga en rätt invecklad 
väg, innan han slutligen kommer in på rue de la Verrerie, där han 
försvinner in i ett hus från femtonhundratalet, åtföljd av »en hjord 
trånande kvinnor«.

Poeten blir stående ensam på gatan och »hör hur en flöjt långt 
bort förtonar och blir tyst«.
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Jag vill inte påstå att min promenad i flöjtspelarens fotspår 
löste alla mina tolkningsproblem, men den öppnade under alla 
omständigheter mina ögon för vad man skulle kunna kalla vägens 
musikaliska form, som också är diktens musikaliska form. Till-
ägnelsen av ett byggnadsverk, av en fasad, av en staty och av en 
skriven text är alltid underkastad tiden eller vardandet, och antar 
därmed »en musikalisk form«. En form i vilken vandraren, åskåda-
ren eller läsaren aktivt bidrar till att »musik« ska uppstå.

7. Beständigt contra övergående i vår spontana föreställning

Hur mycket tillägnelsen av ett byggnadsverk än är underkastad 
tiden, kvarstår emellertid faktum att byggnad och sång, byggnad 
och recitation, byggnad och läsning för vår intuition står i motsats 
till varandra som det beständiga till det övergående. Byggnaden står 
kvar, ljudet förklingar. På samma sätt står notskriften – i vilken alla 
element är materiellt närvarande i ett och samma ögonblick (utan 
att kunna uppfattas i sin helhet i ett och samma ögonblick) – i mot-
sats till sitt eget akustiska realiserande i tidens dimension. Här visar 
poesin sin djupa samhörighet med musiken, eftersom man skulle 
kunna säga exakt samma sak om diktens »partitur« och dess reali-
serande, akustiskt eller mentalt. Som Gunnar Ekelöf uttryckt det 
(»Självsyn«, 1947), har musiken och dikten tiden som sin viktigaste 
dimension. Detta till skillnad från byggnaden och skulpturen! Den 
unge Montale hade alltså goda skäl att skriva in sig just i Musikens 
skola – i Debussys (»Minstrels«) och Ravels (»Suonatina di piano-
forte«) – för att utveckla och förfina sitt sinne för dikten.

Metaforer som »myrstigar«, som hos Aristofanes får beteckna 
en komplicerad musikalisk notskrift (411 f.Kr.), eller »notskriftens 
tusenfotingar« hos Tomas Tranströmer (1978) utnyttjar för övrigt 
samma motsatsförhållande mellan grafiskt och akustiskt, mellan 
den orörliga texten och den stigfinnande läsningen, mellan »bygg-
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nadsverket« och »dansen«. Notskriftens orörliga tecken blir plöts-
ligt till myror eller tusenfotingar när den musikaliska kompositio-
nen sätter sig i rörelse.

»I orörlighetsdans står husen fångna«, heter det hos samme Tran-
strömer (1954), som om poeten ville fånga den paradoxala relatio-
nen mellan läsning, som är rörelse eller »dans«, och skrift, som är 
orörlighet eller arkitektur, byggnad, »hus«. Och jag känner ingen 
samtida dikt som bättre exemplifierar samma motsatsförhållande 
än »Allegro« (1962) av just Tranströmer, själv musiker:

Musiken är ett glashus på sluttningen
där stenarna flyger, stenarna rullar.

Och stenarna rullar tvärs igenom
men varje ruta förblir hel.
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BIHANG
Anecdota Graeca, II Bekker
(antika kommentarer till Dionysios Thrax, Grammatikḗ )

1. 770.22–771.6
Vissa av de gamle säger att rösten är kropp, andra att den är 
okroppslig. Ty eftersom de förra säger att den är luft som försatts i 
vibration, tänker de sig den som kropp: luften är nämligen en kropp, 
och utgör ett av de fyra elementen (stoikheîa). Men de som säger att 
den är okroppslig förnekar att rösten är luft som satts i vibration och 
menar i stället att rösten är ett intryck förmedlat av luften eller en 
för hörseln speciellt ägnad förnimmelse. Vilket ju också är närmare 
sanningen. Och det framgår klart av följande resonemang:

Av företeelserna har vissa sitt väsen i vardandet, som flöjtspelar-
konsten och danskonsten. Ty dessa är aktiviteter, inte resultat: 
samtidigt som aktiviteten upphör, försvinner också det som var 
i vardande. Men andra företeelser har sitt väsen i resultatet, som 
statymakarkonsten och byggnadskonsten. Dessa har inte sin sär-
egenhet i vardandet, under vilket de ännu inte lämnat något resul-
tat. Först efter sitt vardandes fullbordan erhåller de sitt väsen, det 
vill säga när realiserandet är för handen. Rösten har nu sin säregen-
het i att man talar, och därefter finns den inte till. Det är därmed 
uppenbart att den inte är en kropp utan är okroppslig.

2. 772.4–8
»Alfabetets grámmata är 24 till antalet.«
Fastän Dionysios satt som rubrik »Om termen stoikheîon«, säger 
han inte att det är alfabetets stoikheîa som är tjugofyra till antalet 
utan att det är dess grámmata som är det. Av vilken anledning? Jo, 
för att visa att båda termerna är samstämmiga i sin referens. Men 
vissa hävdar att de (= bokstäverna) kallas grámmata när de skrives, 
men stoikheîa när de läses.
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3. 793.1–795.2
Och Dionysios säger att de utgör stoikheîa, eftersom de har en viss 
ordning, táxis, i förhållande till varandra. Då utgör de nämligen just 
stoikheîa. När de inte skrivs i ordning, katà táxin, kallas de grámmata 
och inte längre stoikheîa. Tag till exempel bokstäverna i ordet pros, 
»till«. De har skrivits helt korrekt och i ordning, katà táxin. Därför 
kallas de just stoikheîa. Såsom stoikheîa producerar de uttalet pros. 
Men om jag kastar om dem och skriver rpos, kallas de grámmata och 
inte längre stoikheîa genom att de inte längre befinner sig i ordning, 
katà táxin.


