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”Get rhythm!”
Några reflektioner kring prosarytm och en exempelanalys av 
Willy Kyrklunds Mästaren Ma
Av A R N E  F L OR I N

På senare tid har i svensk språk- och litteraturforskning synts tecken på ett ökat intresse 
för det komplexa och utmanande ämnet prosarytm. I Samlaren 2018 ingår en studie 
av den språkliga rytmen i Karin Boyes roman Kallocain signerad Sara Stymne, Johan 
Svedjedal och Carin Östman.1 Några år dessförinnan publicerade språkforskaren Lisa 
Holm sin uppsats ”Rytm i romanprosa. En studie av rytmiska signalement i tio sam-
tida svenska romaner”, en undersökning som delvis ligger till grund för Stymnes, Sved-
jedals och Östmans analys.2

I båda dessa uppsatser är det framför allt den språkliga rytmen – det vill säga rytmen 
på fras-, menings- eller styckenivå – som man försöker komma åt och speciellt i den se-
nare studien använder man sig av datorlingvistiska metoder. (Uppsatsen i Samlaren är 
ett led i projektet ”Från närläsning till fjärrläsning: digital humaniora och nya former 
för textanalys” och kan enligt författarna betraktas som en pilotstudie för ambitionen 
att med hjälp av datorer kartlägga större textmängder.)3

I denna uppsats tänkte jag inledningsvis ta upp och problematisera de resultat som 
de nämnda artiklarna framlägger för att därpå vidga diskussionen, presentera ett an-
nat och enligt min mening mer givande sätt att närma sig rytm i prosa. Jag kommer i 
denna senare del av uppsatsen att använda mig av Willy Kyrklunds kortroman Mästa-
ren Ma (1953) som exempel, ett verk där rytmaspekter är både framträdande och be-
tydelsefulla.

Även om datorbaserade undersökningar har en intressant potential och kan använ-
das till mycket, innefattar den mångskiftande och tämligen outforskade prosarytmen 
också aspekter som inte är fullt så enkla att kvantifiera. Framför allt menar jag att rytm 
kräver studier som beaktar den undersökta textens rörelse/utveckling (texten som dy-
namisk process) liksom relationen text-läsare, det vill säga läsarens sätt att – utifrån 
signaler i texten – rytmisera. Jag ser det också som angeläget att rytmstudiet förmår 
integrera semantiska och språkliga aspekter. Med en tillspetsning: frågorna kring pro-
sarytm är så mångfacetterade och intressanta att den mer kvalitativt orienterade litte-
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raturvetenskapen inte bör lämna walk over, låta dem tas om hand av endast språkve-
tare, lingvister och ”fjärrläsare”.

Två kvantitativa studier
Lisa Holm använder i uppsatsen ”Rytm i romanprosa” en i huvudsak kvantitativ me-
tod. Hon utgår från inledningarna (de första 2 500 orden) i tio samtida svenska ro-
maner och räknar ut genomsnittlig fras- och meningslängd (antal ord). Fras- och me-
ningslängd definieras grafiskt; i det första fallet som orden mellan två skiljetecken, i det 
andra fallet som orden mellan två stora skiljetecken: punkt, frågetecken, utropstecken. 
Vidare undersöker Holm i vilken utsträckning meningarna är fyllda av fullständiga hu-
vudsatser samt frekvensen av skiljetecken: den samlade mängden; kolontecken; vidare-
indelande skiljetecken (komma, semikolon, tankstreck, parentes) och expressiva skil-
jetecken (frågetecken, utropstecken, tre punkter, tankstreck använt för att markera att 
den talande avbryter sin replik).

Holm framhåller att hon betraktar sin undersökning som en studie i romanprosans 
”grafiska rytm”, något hon ser som en delmängd av det som hör till området rytm.4 
Samtidigt kan man konstatera att Holm inte alls undersöker boksidan, alltså textens 
utseende utöver fras- och meningslängd och diverse skiljetecken. Den rytmiska effek-
ten av styckeindelning, variationer i textstorlek, kursivering, spelet med mellanrum av 
olika slag beaktas med andra ord inte.

Det främsta resultatet av undersökningen är enligt Holm att det tycks existera en 
sorts ”neutral romanrytm” som utmärks av ”(relativt sett) långa meningar och fra-
ser, hög andel meningar innehållande minst en huvudsats samt sparsamt bruk av skil-
jetecken, framför allt påfallande sådana som frågetecken, utropstecken, tre punkter, 
tankstreck för avbrott, semikolon och kolon.”5 En intressant och förmodligen frukt-
bar tanke är att denna neutrala rytm kan användas som ett slags norm mot bakgrund 
av vilken olika avvikelser kan studeras.

Samtidigt kan man undra: vilken bärighet har egentligen Holms resultat? Vilken 
kunskap om textens rytm ger dessa genomsnittsvärden? Tänkvärt är att när Holm ci-
terar ett exempel på den neutrala rytmen (hämtat från Stieg Larssons Män som hatar 
kvinnor) är det mest slående att rytmen skapas av växlingen mellan satser, sättet att 
bygga upp stycket med meningar av tilltagande längd, vilket bäddar för effekten av den 
betydligt kortare slutmeningen med dess skämtsamma knorr.6 Denna variation och 
dess effekt har Holm dock (i denna studie) inga redskap för att fånga.

Man kan även diskutera hur pass representativa för rytmen romaninledningarna är. 
Den mängd ord (2 500) som Holm baserar sin studie på är inte överdrivet omfattande 
och man skulle kunna hävda att i början av en roman är texten ofta mer tillbakablick-
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ande och deskriptiv än i romanen i övrigt. ( Just relationen mellan rytmen i romanin-
ledningar i förhållande till romanerna i stort kunde i sig vara ämne för en studie.)

Holm är emellertid väl medveten om det potentiellt missvisande hos genomsnitts-
värden. Som hon påtalar har flera av romanerna, till exempel de av Jens Lapidus och 
Sara Stridsberg, likartade värden på många av indikatorerna, men skiljer sig ändå kraf-
tigt åt i rytmiskt hänseende.7 Överhuvudtaget gäller att de jämförelser och nyanse-
rande betraktelser som framförs i uppsatsens senare del är givande. Holm framhåller 
här också att eftersom berättarrelation respektive återgivna repliker ger helt skilda ryt-
miska förutsättningar bör de egentligen granskas separat.8

Det senare är också något som görs i undersökningen i Samlaren 2018. Målsätt-
ningen här är som sagt främst att utveckla metoderna för ett datorunderstött studium 
av större textmängder. Till utgångspunkt för analysen väljer författarna ett tämligen 
tillspetsat påstående från en äldre studie av Boyes författarskap. Enligt lingvisten Olof 
Gjerdman utmärks Kallocain av två skilda rytmtyper – en ”stramare” respektive en 
”böjligare, mer rörlig” – och skiftet mellan dessa rytmer skulle enligt honom ske vid en 
bestämd punkt i romanen (motiverat av att en pågående personlighetsförändring hos 
huvudpersonen Leo Kall då slår igenom, blir mer manifest).9

De rytmindikatorer som Stymne m.fl. undersöker är desamma som Holms (i vissa 
fall modifierade), dessutom kompletterade med ytterligare några: styckelängd, ord-
längd (både genomsnittlig och andel långa ord), ordvariation (ett indirekt mått på 
mängden upprepningar) samt separata indikatorer för vissa skiljetecken som tank-
streck, tre punkter och tre tankstreck.

I undersökningen koncentrerar sig författarna framför allt på berättarrelationen. 
Studiet av repliker kräver mer manuellt arbete och ambitionen är ju att så långt möj-
ligt automatisera studiet. Samtidigt som man jämför romanens båda ”delar” (före och 
efter det av Gjerdman framhävda uttrycket för Leo Kalls förändring) undersöker man 
många kortare textavsnitt för att utröna variationen mer på mikronivå. Man testar li-
kaså om datorn kan förmås att känna igen en passage och placera den i ”rätt” romandel.

Resultaten visar att även om det inte går att peka på ett så tydligt skifte som Gjerd-
man menar så finns ändå visst fog för att tala om två skilda rytmer: åtminstone vad gäl-
ler fras- och ordlängd finns skillnader mellan romanens ”delar”.10 Annars visar under-
sökningen på rätt stora variationer inom respektive del för de flesta indikatorer. Den 
mer begränsade studie som görs av olika typer av repliker ger knappast heller något en-
tydigt resultat.

Generellt kan man hålla med författarna om att studien är värdefull som utpröv-
ning av datorlingvistiska metoder. Likväl kan man ifrågasätta vad studien tillför kun-
skapen om rytmen i Kallocain. Den grundläggande forskningsfrågan är så pass knuten 
till Gjerdmans ganska sökta och oprecisa påstående och resultaten blir delvis beroende 
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därav. Förvisso ökar studien vår kunskap om en mängd stilistiska fenomen i Kallocain, 
men är det rytmen man kommer åt?

Till följd av anknytningen till Gjerdman koncentrerar sig författarna på den ”språk-
liga rytmen” och bortser från betydelsen av berättelsens tempo mer i stort (till exempel 
kapitelindelning och växlingar mellan scener och summering) liksom av tematiska 
mönster (till exempel återkommande scener eller symboler). Överhuvudtaget kom-
mer rytm att knytas till framför allt längden hos olika element medan betydelsen av ek-
vivalenser tonas ned. Rytmiserande tekniker som anafor, parallellism och tretal (frek-
venta i romanen) beaktas således inte.

Man kunde här efterlysa en mer ingående diskussion kring den relativa rytmiska be-
tydelsen hos olika grepp: vilka av de faktorer som undersöks är viktigast? Vilka av de 
faktorer man bortser från kan tänkas vara särskilt väsentliga? Särskiljandet av relation 
och repliker är inte heller oproblematiskt. Som författarna påpekar övergår de ibland 
närmast sömlöst i varandra och när det gäller relationen består den till dels av återgiv-
ning av tal, till dels av återgivning av händelser. Vid läsningen är det ju för övrigt själva 
pendlandet mellan relation och repliker som bidrar till det rytmiska intrycket. Läsaren 
möter inte, bedömer inte, de skilda framställningssätten var för sig.

Beträffande Gjerdmans tal om två rytmkategorier är det också lätt att resa invänd-
ningar. Även om romanen spelar med en huvudmotsättning mellan det organiserade 
(den statliga apparaten) och det organiska – liksom överhuvudtaget med olika pola-
riseringar – kan man hävda att den, allt efter sammanhanget, nyttjar flera skilda stilar 
eller rytmtyper: mer omständlig relation av förklarande karaktär; korthuggen hand-
lingsbeskrivande prosa; poetisk-metaforisk stil – ibland dröjande, ibland aforistiskt 
tillspetsad.

Till sist kan konstateras att studien inte beaktar växlingen eller variationen mellan 
olika fenomen, varken på mikro- eller makronivå. I likhet med Lisa Holm refererar 
man till Marianne Nordman, en viktig föregångare när det gäller studiet av prosarytm 
i Sverige, som i flera arbeten, framför allt ”Rytm i prosa” (1999), presenterat en analys-
modell som innefattar studiet av variationen mellan korta och långa segment på skilda 
nivåer i texten. 11 Något utförligare bruk av hennes modell (som för övrigt även inbe-
griper vissa tematiska komponenter) görs dock aldrig.

Sammantaget kan man säga att på samma gång som studien i Samlaren visar på det 
datorlingvistiska och kvantitativa studiets möjligheter så påminner den om vikten av 
att problemformulering och operationalisering är väl övervägda.
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Om begreppet rytm – en fördjupning
Som torde ha framgått anser jag att ett rytmstudium i princip bör eftersträva synteser: 
den språkliga rytmen på mikronivå bör relateras till berättelsens rörelse i stort och till 
textens tematik. I själva verket är det textens tematik, struktur och språk som i samspel 
skapar textens rytm.

Att förverkliga ett sådant studium är emellertid inte helt enkelt. En anledning är att 
textens övergripande rytm är en produkt av så många delrytmer där den relativa be-
tydelsen av dem varierar. Genom att en text spelar med upprepning och variation på 
många skilda nivåer (stavelse, ord, fras, syntax, styckeindelning, motiv, kapitel etc.) 
uppstår ett mer eller mindre hierarkiskt, mer eller mindre öppet system av samver-
kande eller balanserande relationer.

Utmaningen för ett rytmstudium blir därför att söka urskilja det finmaskiga sam-
spelet mellan olika dimensioner eller nivåer av texten – att se hur de tillsammans byg-
ger upp rytmiska mönster – men på samma gång bevara blicken för vilka mönster som 
är mest väsentliga. Detaljundersökningar är nödvändiga men får samtidigt inte ta över, 
stjäla uppmärksamheten från den estetiska, funktionella helheten – å andra sidan får 
man förstås inte pressa på verket en enhet det inte äger.

En komplikation av annan art är att rytmbegreppet som sådant knappast har en en-
tydig och vedertagen definition. Vad är egentligen rytm? I de studier som inlednings-
vis refererades ges knappast några mer ingående definitioner. Lisa Holm lyfter fram 
några indikationer på grafisk rytm men använder för övrigt rytm mer eller mindre 
synonymt med ”stil”.12 Stymne m.fl. upprättar en grundläggande distinktion mellan 
språklig rytm och berättarrytm (ungefär den narrativa kategori som Gérard Genette 
försöker fånga med sitt begrepp hastighet) men presenterar aldrig någon generell de-
finition av rytm.13

Ser man till hur man konventionellt fattar rytm är det oftast som ett ordnande eller 
en strukturering av rörelsen/tidsflödet (i renodlad form liktydig med takt eller me-
ter).14 En intressant definition presenteras av Eva Lilja i hennes Svensk metrik (2006): 
”Rytm är gruppering av impulser antingen i tiden till rörelser eller i rummet till möns-
ter.” I sin explikation av definitionen framhäver Lilja prominens (”en betonad position 
som de svagare impulserna kan grupperas omkring”), segmentering (alltså indelning av 
ett förlopp i segment), och upprepning (likvärdighet mellan element).15 Värt att notera 
är att skrivningen ”gruppering” bär på en öppenhet: att rytmen är något som uppstår 
i samverkan mellan text och läsare/åhörare. Som Lilja framhåller: ”all rytm är uppfat-
tad rytm.”16

Att förstå rytm i dessa termer, det vill säga framför allt som strukturering och in-
delning av ett förlopp, är emellertid inte helt självklart. För att problematisera denna 
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förståelse och ge lite perspektiv kan man se till begreppets historia. En viktig utgångs-
punkt för den sentida diskussionen av estetisk rytm är Émile Benvenistes artikel ”La 
notion de ’rythme’ dans son expression linguistique” (1951). Benveniste granskar i 
denna artikel begreppets etymologi och tidigaste användning. Framför allt visar han 
att den idag mest utbredda förståelsen av begreppet rytm – alltså rytm som ett ord-
nande eller en strukturering av rörelsen/tidsflödet – först dyker upp hos Platon. Dess-
förinnan – hos försokratikerna, de atomistiska filosoferna och tragöderna – användes 
ordet för att beteckna den särskilda form ett föränderligt fenomen (till exempel en bäck 
eller en danserska) har i ett givet ögonblick, alternativt det speciella sättet att röra sig 
eller flyta som utmärker ett objekt i rörelse. 17

Uppenbarligen är denna tidiga användning (särskilt förstås den sistnämnda) mer i 
linje med ordets ursprungliga betydelse (rhéō, flyta). Man kan överhuvudtaget hävda 
att rytm i denna bemärkelse manifesterar en större öppenhet för dynamiken i fenome-
net; rytm har här snarast konnotationer av rörelse, flöde, förvandling. Den tidiga an-
vändningen av termen är inte heller så ensidigt bunden till temporalitet; till skillnad 
från det idag mest utbredda rytmbegreppet innefattar användningen även en spatial 
dimension.

På senare tid har också flera forskare och filosofer nyttjat rönen från Benveniste i sin 
strävan att ersätta den konventionella uppfattningen av rytm som ordnad rörelse med 
ett mer dynamiskt rytmbegrepp. Ett exempel är den franske lingvisten och översätta-
ren Henri Meschonnic som i Critique du rythme (1982) lanserar en syn på rytm som 
”sättet att organisera talets rörelser i skrivandet”.18 Ett annat är Julia Kristeva som uti-
från ett psykoanalytiskt inspirerat perspektiv försökt visa hur författarens tidiga min-
nen (från den förspråkliga, ”semiotiska” fasen) framträder just i språkrytmen, i sättet 
att röra sig mellan mer eller mindre eruptivt tal och tystnad.19

Samtidigt som man hos författare som dessa finner en vällovlig ambition att över-
vinna ett snävt eller stelnat synsätt på rytm, finns en risk för polarisering, att barnet 
kastas ut med badvattnet. Själv vill jag snarare bevara den ambivalens eller dubbelhet 
som utmärker rytmbegreppet: att rytm utöver den mest spridda innebörden av struk-
turering eller ordnande av tiden (till exempel i betonade och obetonade element) alltså 
även bär på innebörder av flöde, rörelse, tillblivelse. Som jag ser det är denna ambiva-
lens eller spänning inte nödvändigtvis något att övervinna utan tvärtom något som vid 
textanalysen kan öppna för skilda aspekter av rytm och befordra en problematisering 
av rytmfenomenet.

Med andra ord vill jag i denna uppsats pröva ett brett rytmbegrepp: jag intresserar 
mig för hur verket tar form eller gestalt i tiden; hur det växer fram och förändras, men 
också för hur det struktureras (indelas, arrangeras i enheter eller gestalter) med hjälp 
av repetitioner och variationer. Utforskandet av rytmens temporala dimensioner kom-
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pletteras därtill av en uppmärksamhet på den roll som visuella/spatiala inslag – till 
exempel bruket av olika typografiska grepp – har för rytmupplevelsen.

Ett klargörande kan vara på sin plats angående det inslag av regelbundenhet som 
ofta förknippas med rytm. Denna regelbundenhet är förvisso ett centralt inslag i tak-
ten som särskilt i olika versmått är central, men den är däremot knappast ett nödvän-
digt kriterium på rytm. För det första skapas rytmen även inom den bundna lyriken 
snarast av avvikelser i förhållandet till takten/versschemat. För det andra är de konsti-
tuerande elementen (också i ett mer konventionellt rytmbegrepp) snarast olika typer 
av accentuering, olika typer av indelning samt upprepning.20 Mer generellt kan man 
säga att rytm närmast är att förstå som ett spel mellan repetition och variation, kon-
tinuitet och diskontinuitet eller, med en bredare rytmuppfattning, som uppbyggnad, 
övergångar, förvandling. Regelbundenhet kan förstås vara mer eller mindre framträ-
dande i en text men den är alltså inte nödvändig för att man ska kunna tala om rytm.21

En generell problematik som studiet av rytm aktualiserar är spänningen mellan tex-
tens retoriska organisation och läsarens sätt att ”rytmisera”, det vill säga de perceptions-
mönster och modeller för mening som sätts i spel vid läsningen. Upplevelsen av rytm 
bestäms ju delvis av kognitiva grundstrukturer och är generellt ett viktigt led i vårt sätt 
att organisera världen. Man kan till exempel tänka på den betydelse årstidernas rytm, 
dygnsrytmen och hjärtats rytm – liksom överhuvudtaget vårt sätt att röra oss i rummet 
– har för vår förståelse av olika fenomen. I litterära sammanhang tillkommer förstås 
betydelsen av den litterära traditionen – textens sätt att förhålla sig till litterära kon-
ventioner som är laddade med viss innebörd.22

I den litterära analysen väcks med andra ord frågor kring hur ett verk laborerar både 
med mer grundläggande mänskliga perceptionsmönster och med olika litterära kon-
ventioner. Hur uppstår de rytmiska effekterna? I vilken utsträckning är de rytmiska ef-
fekterna led i betydelseproduktionen och – i så fall – på vilket sätt tillför de betydelse?

Enligt många är det närmast så att i princip allt har betydelse, om inte annat genom 
att olika klanger, upprepningar (eller andra rytmiska effekter) nyanserar textens inne-
börder, tillför känsla eller nyans.23 Andra vill hellre tala om ett spänningsförhållande 
mellan (åtminstone vissa) rytmeffekter och betydelse. Rytmen kan – men behöver inte 
– vara en del av textens innebörd.24

En mer översiktlig kategorisering av olika funktioner hos rytmen kunde särskilt 
framhålla följande: rytmen som en primärt sinnlig/estetisk effekt (ett sätt att skapa 
balans och harmoni); rytmen som led i och förutsättning för förståelsen (skapare av 
struktur och pregnans); rytmen som accentuering eller nyansering av en viss tematik; 
rytmen som skapare av metabetydelser.

Mer generellt kan man hävda att en förutsättningslös problematisering av rytm och 
betydelse innebär att den estetiska erfarenheten inte självklart inordnas i ett herme-
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neutiskt synsätt, att sinnlighet och betydelse snarast blir aspekter som spänner mot 
varandra, samspelar på mer eller mindre intrikata sätt. Kanske kan man rentav hävda 
att rytmen – genom sitt sätt att på samma gång väcka frågan om mening och undandra 
sig entydiga betydelser, att både vara avgörande för den estetiska upplevelsen och vara 
så svårgripbar – allegoriserar vår konstupplevelse och jakt efter mening.

Mästaren Ma och de disparata rösternas spel
Hög tid nu att konkretisera det ovanstående, att övergå till textanalys. Den text jag valt 
att använda mig av är Willy Kyrklunds kortroman Mästaren Ma från 1953.25 Som på-
talats är rytmaspekter här både framträdande och betydelsefulla. Verket är intressant 
inte minst för att det aktualiserar grundläggande frågor om rytm och kognition och 
om hur rytmer på olika nivåer förhåller sig till varandra.

Min analys är upplagd på följande sätt. Jag inleder med att uppmärksamma gene-
rella drag och rytmiska mönster på textens makronivå. Därpå övergår jag till mikroni-
vån, motsvarande ungefär det som Stymne m.fl. betecknar som den språkliga rytmen. 
Analysen avrundas så med några reflektioner kring hur olika rytmaspekter samspelar.

I den befintliga Kyrklundforskningen har rytmaspekter knappast alls undersökts. 
Tematiska, genremässiga eller berättartekniska iakttagelser med viss relevans för rytm-
studiet återfinns dock hos flera av de forskare som har behandlat Mästaren Ma.26

Karakteristiskt för Willy Kyrklunds författarskap är att berättartekniken, överhu-
vudtaget den språkliga utformningen, är ett viktigt led i texternas problematisering av 
olika ämnen. Kyrklunds texter kretsar envist kring människans existentiella situation 
– vilka är våra villkor? hur förhålla sig till dessa villkor? – och denna tematik gestaltas 
med ett ofta stiliserat språk som bygger mycket på pastisch, parodi och stilbrytningar. 
Ofta korresponderar stil och tematik med varandra men berättartekniken kan också 
bryta sig mot temat, bidra till att skapa spänningar som gör texten mångtydig, ironisk, 
svårgripbar.

Genomgående i författarskapet är även växlingar mellan sentensliknande, gnomiska 
utsagor och belysande historier, alltså historier som förhåller sig till de generella utsa-
gorna som ett slags exempel. Man kan tala om ett pendlande mellan diskursivitet och 
narrativitet. Vanligt är att motsättningar föreligger mellan framställningstyperna; his-
torierna undergräver eller problematiserar gärna giltigheten hos de mer generella sat-
serna.

KOMMENTARMODELLEN
I Mästaren Ma blir de ovannämnda tendenserna ovanligt tydliga. I detta verk handlar 
det om en genomförd, förhållandevis enhetlig kinesisk pastisch och dessutom är insla-
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get av explicit filosoferande mer än vanligt framträdande. Boken består av en fiktiv ki-
nesisk filosofs efterlämnade anteckningar vilka i sin tur kommenteras av två personer, 
hans hustru Yao och en sentida utgivare Li:

 Jag söker den fråga på vilken människolivet är ett svar.
YAO: När mästaren nedskrev detta befann vi oss på flykt i Shu. Vi hade gjort upp läger 
för natten i en tigers håla. Kvällen var mörk och fridfull. Vi satt vid hålans mynning och 
gräddade pannkakor. På nordhimlen glänste Sleven, Eldstjärnan över östra bergen.
Mästaren yttrade: Det är gott med pannkakor. Sedan gick vi och lade oss.
LI: Chu har ”söker efter” i st.f. ”söker”. Kvinnan Yaos uppgift om en tigerhåla är naiv. 
Pannkakorna saknas hos Chu; som vanligt uppehåller sig kvinnan Yao mycket vid trivia-
liteter. (7)27

Denna konsekvent använda kommentarmodell med sammanlagt 39 anteckningar av 
mästaren är ett viktigt inslag i pastischen. Kommenterande av klassiska texter var i det 
äldre Kina en rikt utvecklad tradition. På grund av många faktorer – klassikernas auk-
toritetsställning, det vid äldre texter stora behovet av emendationer, det faktum att ori-
ginalitetskravet aldrig varit lika starkt som i väst – ansågs det i Kina länge som mer an-
geläget och värdefullt att kommentera någon av klassikerna än att skriva ”egna” verk.28 
Som framgår av citatet fyller kommentarmodellen även parodierande funktioner, dri-
ver med bland annat överdriven vördnad för auktoriteter.

Utmärkande för mästarens anteckningar är den existentiella inriktningen. Ma syf-
tar i sina uttalanden mot det generella och allmängiltiga, eller som han själv säger: 
”Jag intresserar mig icke för människorna. Jag intresserar mig för människans villkor.” 
(18) I denna ambition finns likheter med genren tankebok och liksom i denna genre 
är Mas anteckningar ofta aforistiskt tillspetsade. Samtidigt kan anteckningarna skilja 
sig en hel del åt. Vanligast är de relativt kortfattade ”tänkespråken” men ibland växer 
anteckningarna ut antingen till kortare historier eller till regelrätta essäer (till exempel 
45–54). Vid andra tillfällen har de formen av kryptiska notiser med oklar syftning (12, 
76) eller utgörs av förtätade lyricismer (82 ff.). Generellt tenderar anteckningarna att 
bli mindre filosofiska och mer lyriska eller emotionellt laddade mot slutet i takt med 
att Mas position blir alltmer trängd och att hans förtvivlan och leda vid det mänsk-
liga ökar.

Yao som är av det jordnära, ödmjuka slaget får främst förmedla den biografiska bak-
grunden. Även hennes kommentarer uppvisar viss variation; vissa återger kortare epi-
soder kring Ma medan andra är återberättelser av framför allt mästarens författarkol-
lega ”skönläsarens” historier (64 f., 70 f., 88). Ett gemensamt drag är att de konsekvent 
uppehåller sig vid det konkreta; tillsammans med Lis kommentarer avtäcker de det kri-
giska, våldsamma händelseförlopp som ligger bakom Mas reflektioner och som dessa 
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ibland anspelar på. Som gradvis framgår är fiktionen att Mas anteckningar är tillkomna 
mitt i ett dramatiskt och grymt politiskt skeende och denna fiktion nyttjas av texten 
till att skapa spänningar mellan tanke och handling.

Li i sin tur är den fiktive utgivaren av Mas anteckningar och som synes i citatet ovan 
har han tillgång inte bara till Mas och Yaos anteckningar utan också till en tidigare ut-
givares text. Även Lis kommentarer är heterogena. De blandar textkritiska anmärk-
ningar och sakupplysningar med kompletterande biografiska uppgifter och belysande 
anekdoter, men genomgående är den pedantiska, lätt beskäftiga attityden.

I och med denna kommentarmodell skapas i Mästaren Ma en accentuerad grund-
rytm. Alternerandet mellan de tre stämmorna inger läsaren förväntningar om ett re-
gelbundet mönster, en mer eller mindre fastlagd struktur.

Vi ska strax se närmare på variationerna i denna grundrytm, men först några ord om 
bokens formgivning och den visuella rytm som den etablerar. Pastischen på det kine-
siska slår igenom också här. På omslaget finns en text i kinesisk kalligrafi och tillsam-
mans med bokens yttre form – det begränsade formatet (17 x 10,5 cm) och omfånget 
(93 sidor) – signaleras att läsaren knappast har att vänta realistisk romankonst utan 
snarare ett språkkonstverk som i sin stilisering närmar sig lyrikens sätt att arbeta med 
selektion och förtätning.29 Typiskt ”kinesiskt” är vidare bruket att inleda mästarens 
anteckningar med en rund ring (en kinesisk form av interpunktion) liksom att sätta 
kommentarerna i mindre stil och placera dem mellan Mas anteckningar. Framför allt 
det sistnämnda greppet medför att mästarens anteckningar ges en särställning, fram-
hävs på bekostnad av kommentarerna. Samtidigt som typografin är ett led i pastischen 
bidrar den på så vis till att accentuera den övergripande rytm som kommentarmodel-
len skapar. Mästaren Ma är förvisso ett rätt särpräglat specimen men kan ändå fungera 
som en påminnelse om att det visuella intrycket ofta – även i prosa – är av betydelse 
för rytmupplevelsen.

Låt oss så se närmare på variationerna i grundrytmen. Som redan antytts är anteck-
ningar och kommentarer mer eller mindre omfattande. Det vanligaste är en omfatt-
ning på en knapp sida för såväl anteckningar som kommentarer, men mästarens an-
teckningar kan ibland sträcka sig över 2–3 sidor och detsamma gäller för åtminstone 
Yaos kommentarer. Generellt är dock kommentarerna korta om Mas anteckning är 
lång och omvänt gäller att förutsättningen för en längre kommentar är att Mas anteck-
ning är kort.

Denna variation i omfattning hänger nära samman med en annan variation, näm-
ligen i texttyp eller innehåll. Som vi redan varit inne på kan mästarens anteckningar 
skilja sig rejält och detsamma gäller för Yaos och Lis kommentarer. Ibland utgörs de-
ras kommentarer av ordknappa anmärkningar, ibland av mer utförlig relation av hän-
delser.



”Get rhythm!” · 43

Samlaren, årg. 140, 2019, s. 33–56

En tredje typ av variation består i att såväl vissa av Mas anteckningar som många av 
kommentarerna utgörs av citat från andra. Det kan vara mästaren som låter represen-
tanter för skilda existentiella hållningar komma till tals (så till exempel i citaten från de 
som njuter ”faran, kärleken och makten”, 37–45, 55–58). Men det kan också vara Yao 
eller Li som återger berättelser från andra eller andras rapporter om mästaren. Även 
om det på detta sätt förs in många röster i verket – något som ytterligare ökar de möj-
ligheter till ironisk relativisering som kommentarmodellen medför – är det sällan fråga 
om någon mer långtgående språklig individualisering. De flesta av de citerade talarna 
använder ett språk som liknar det som Ma, Yao och Li gör bruk av när de relaterar ske-
enden.

En fjärde typ av variation består i att ett fåtal av mästarens anteckningar saknar kom-
mentarer, mynnar ut i textuella tystnader. De anteckningar som detta gäller (nr 21, 
26, 30, 31 – nr 22 kommenteras endast av Yao) får förstås en särskild resonans.30 I och 
med att kontinuiteten redan är så etablerad blir läsaren knappast osäker på denna men 
lockas däremot att lägga märke till dessa anteckningar. Det är för övrigt slående att 
dessa redan i sig själva tycks äga en särskild tyngd; detta gäller kanske särskilt Mas ut-
saga om omöjligheten att ”betrakta sig ur den omänskliga naturens synpunkt” (61), 
och hans poetiserande redogörelse för vanmakten (78 f.). En annan konsekvens av de 
uteblivna kommentarerna är att sambanden mellan de närliggande Ma-anteckning-
arna i dessa fall blir tydligare (se vidare nedan).

Till sist noterar man textens avrundning (91 ff.), skeendet strax innan Ma ska reali-
sera sin plan att ge sig av till månen på en stol laddad med fyrverkeripjäser. Kanske för 
att förstärka den tillspetsade dramatiken överskrids här kommentarmodellen och Ma 
och Yao befinner sig på samma plan, inbegripna i en emotionellt laddad dialog.

Sammantaget: Kommentarmodellen med dess växlingar mellan tre röster (fram-
hävd av det typografiska mönstret) etablerar i Mästaren Ma en övergripande, grund-
läggande rytm. Samtidigt varieras denna rytm av flera faktorer: att utsagornas omfatt-
ning kan skilja sig rejält; att de skiljer sig med avseende på texttyp/innehåll; att många 
utsagor återger andras yttranden; att några av Mas anteckningar saknar kommentarer; 
att kommentarmodellen överskrids i bokens avslutning.

Den kommentarmodellens grundläggande rytm som jag hittills uppehållit mig vid 
är inte heller den enda rytmen på makronivå. Tvärtom är denna modell endast för-
utsättningen för att läsaren ska kunna identifiera och rätt värdera betydelsen av flera 
andra rytmiska mönster.

ANDRA RYTMISKA MÖNSTER PÅ MAKRONIVÅ
Ett viktigt rytmiskt mönster skapas av rörelsen och de inbördes kopplingarna mellan 
mästarens anteckningar. Dessa anteckningar har som vi sett getts företräde av typogra-
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fin men för att verkligen se sambanden mellan dem krävs att läsaren i viss mån sätter 
kommentarerna inom parentes, fokuserar på textens horisontella samband snarare än 
de vertikala.

Ibland är kopplingarna nog så explicita. Ett exempel är när Li får stå för en sorts re-
gianvisning: ”Innan mästaren Ma i det följande återger vad maktens innehavare sade, 
har han infört två essäer från sina resor.” (45) Det vanligaste är dock att serier av an-
teckningar knyts till varandra främst genom att de kretsar kring ett visst motiv eller ge-
nom att likartade formuleringar återkommer.

Några exempel på förhållandevis distinkta motiviska grupperingar är de passager 
som formulerar Mas deterministiska credo (18–25) och de som illustrerar det (26–35). 
Vidare märks exemplifieringarna av de som njuter ”faran, kärleken och makten” (35–
41, 55–58), anteckningarna där Ma profilerar sig mot ”de välbärgade” (69–76) och de 
mer lyriska passagerna om vanmakten (77–80) och förräderiet (82–86).

Men överhuvudtaget gäller att en mängd verbala korrespondenser gör att läsaren 
inbjuds att under läsningen upprätta olika kopplingar – att genomföra olika grup-
peringar – och att undan för undan komplettera eller nyansera dessa. Låt oss ta ett 
exempel.

Förhållandevis sent i texten figurerar en anteckning där mästarens existentiella 
kamp vävs samman med det politiska skeendet via talet om ett förräderi:

 Genom så många gånger förrådda portar – skall icke belägrarna äntligen strömma in?
Denna vettlösa skuggkamp skall den icke äntligen få ett slut?
Ur det ogiltiga i det likgiltiga. (82 f.)

Framför allt via port- och förräderimetaforiken sker i detta citat en återknytning till 
en tidig anteckning som återger en vision av ”ti-barbarena” som hotar att inta staden: 
”Stäppens hud fläkes upp av hovarna: nu komma de! Vem öppnade för dem Stora mu-
rens port? Vem stannade kvar för att buga?” (16) Bland annat denna återknytning gör 
att man i blockcitatet gärna uppfattar det som att tyngdpunkten ligger på en yttre, 
konkret kamp. I den efterföljande anteckningen är perspektivet emellertid mer påtag-
ligt existentiellt och personligt:

 Ur smutsen i renheten.
Ur det mänskliga i det omänskliga.
Brännande brännande måste den längtan efter renhet vara som driver människan att så 
många gånger förråda sig själv. (84)

På ett snarlikt sätt etableras via karakteristiska formuleringar, metaforiska komplex 
eller ledmotiv en mängd kopplingar bland Mas anteckningar. Dessa ekvivalenser ska-
par ekon i texten och samtidigt som de leder till igenkänning ger de genom förskjut-
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ningarna upphov till en kontinuerlig omprövning av etablerade samband/gruppe-
ringar. Det rör sig alltså om ett raffinerat spel med repetition och variation som dels 
skapar sensuella effekter, dels sprider ett finmaskigt nät av innebörder i texten, gör den 
ytterst förtätad och dynamisk. På samma gång som Mas position efterhand klarnar och 
utvecklingen i hans anteckningar tydligare framträder uppstår en sorts metaeffekt: lä-
saren lockas att bli medveten om sin tolkningsaktivitet och dess komplikationer.

En andra övergripande dimension av texten som läsaren inbjuds att ta del av och 
forma till begripliga gestalter är den fiktiva värld som framträder i särskilt Yaos och 
Lis kommentarer. Medan Mas anteckningar ofta är generella, till synes obundna till 
tid och rum, ges via kommentarerna ledtrådar till en värld där vissa lagar gäller, där ett 
visst händelseförlopp har utspelat sig. De undan för undan utportionerade ledtrådarna 
fungerar som en hermeneutisk kod som bidrar till att driva läsningen framåt: för att få 
klarhet i vad som egentligen hänt krävs att läsaren pusslar samman spridda fragment 
av information och utifrån dessa skapar hypoteser om sammanhang, reviderar, skapar 
nya hypoteser etc.

Också här spelar upprepning av olika slag en betydande roll. Det kan gälla våldsytt-
ringar i det av politiska motsättningar genomsyrade Si-sün-fu, men också ironiska de-
graderingar av Ma, situationer som problematiserar hans filosoferande i en våldspräg-
lad värld.

Ytterst består läsarens uppgift förstås i att relatera skeendet i den framställda värl-
den till Mas anteckningar och den utveckling som finns i dem. Mot den relativt tyd-
liga struktur som den växelvisa presentationen av parternas utsagor skapar, bryter sig 
den dynamiska rörelse som uppstår till följd av den gradvisa utportioneringen av in-
formation och de många korrespondenserna/ledmotiven. Vid läsningen utlöser denna 
undan för undan förmedlade kunskap och alla korrespondenser en kontinuerlig om-
gruppering och omprövning av redan gjorda gestalttillslutningar. Man kan hävda att 
Kyrklunds bruk av kommentarmodellen skolar in läsaren i ett prövande förhållnings-
sätt som i sig kan fungera som ett motmedel mot den typ av auktoritetstro som kom-
mer till uttryck i särskilt Lis kommentarer.31

Mas yttranden är förvisso särskilt viktiga i boken men det är ändå kommentarerna 
som ger dem deras rätta färgning. Genom pastischen och det egensinniga bruket av 
kommentarmodellen har Kyrklund i Mästaren Ma skapat en text som möjliggör en 
mångfacetterad gestaltning av den egna existentiella problematiken och dessutom 
lockar läsaren till medvetenhet om sina extrapoleringar. Textens rytmiserande tekni-
ker på makronivå blir så att säga både ett hjälpmedel för läsaren att finna mönster och 
en kraft som underminerar dessa mönster eller påminner om deras bräcklighet.32
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RYTMISKA MÖNSTER PÅ MIKRONIVÅ
Så långt har vi främst sett på rytm, struktur och rörelse på textens makronivå. Låt oss 
nu övergå till textens mikronivå, till språklig rytm och retorisk-rytmiska figurer. Vad 
utmärker egentligen rytmen i de tre kontrahenternas utsagor? Tydligt är att det finns 
skillnader men frågan är vad som konstituerar dem. Till en början kan konstateras att 
det med en kvantitativ undersökning av stycken, meningslängd, fraslängd och typ av 
interpunktion går att iaktta åtminstone vissa differenser.

Genomsnittlig meningslängd (antal ord/mening) i Mas anteckningar är 13,29, i 
Yaos kommentarer 14,65, i Lis kommentarer 15,17. Genomsnittlig fraslängd (antal ord/
fras) är hos Ma 7,61, hos Yao 6,52 och hos Li 9,54. (Som jämförelse kan nämnas att vär-
dena för meningslängd i de två delarna i Kallocain är 20,33 respektive 17,46 och för 
fraslängd 8,24 respektive 7,75.33 Enligt Lisa Holm är genomsnittlig meningslängd för 
svensk skönlitteratur från 1900-talet ca 15 ord per mening. I hennes eget material – ro-
maner från 2000-talet – är medeltalet dock så lågt som 10,6 ord per mening.)34

Även om det inte är fråga om några större skillnader noterar man att den lätt pru-
dentlige Li ligger något högre både vad gäller meningslängd och fraslängd. Man kan 
även notera att fraserna hos Yao i allmänhet är något kortare än hos Ma trots att ge-
nomsnittlig meningslängd är högre.

Genomsnittlig styckelängd är hos Ma 53,4 ord, hos Yao 67,2 ord och hos Li 57,2 ord. 
Li har totalt 44 stycken på 34 kommentarer och Yao 51 stycken på 35 kommentarer vil-
ket antyder att styckeindelning i deras fall knappast är något mer framträdande inslag. 
De flesta kommentarer består helt enkelt av ett enda stycke medan genomsnittsvärdet 
höjs av ett fåtal längre kommentarer uppdelade på flera stycken.

Hos Ma är styckeindelningen mer frekvent (101 stycken på 39 anteckningar) vilket 
delvis sammanhänger med att flera av de kortare, poetiska stämningsutbrotten består 
av ganska många stycken (till exempel den rätt korta anteckningen om ti-barbarerna 
(16), som innefattar hela fyra stycken). Bortsett från denna sistnämnda kategori, det 
vill säga bruket av många stycken i de mer lyriska anteckningarna, kan man dock knap-
past hävda att styckeindelningen tillhör de viktigare rytmiska greppen i Mästaren Ma. 
En betydligt viktigare rytmiserande kategori är då den avsnittsindelning som följer 
med kommentarmodellen och dess uppdelning i röster/avsnitt.

En större skillnad mellan de tre rösterna föreligger emellertid när det gäller olika ty-
per av skiljetecken. Mas anteckningar skiljer här ut sig på så vis att frågetecken, utrops-
tecken, aposiopes, tankstreck, kolon är klart mer frekventa än i kommentarerna.35 När 
det gäller semikolon ligger Ma och Yao på ungefär samma nivå och Li på en något lägre.

Som vi sett skiftar ju dock allas – och särskilt Mas – yttranden rätt kraftigt inbördes 
varför genomsnittssiffror överlag inte säger särskilt mycket om texten. Skillnaden mel-
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lan de tre rösternas rytm har framför allt att göra med vad de är inriktade på i sin fram-
ställning, vilken texttyp eller genre de anknyter till. I mästarens anteckningar där afo-
rismer och reflektioner liksom emotionella utbrott är vanliga förekommer också fler 
expressiva skiljetecken; i det återberättande som är vanligt särskilt hos Yao (och även 
hos Li) är meningarna aningen längre etc.

Det som skiljer mästarens anteckningar från kommentarerna är främst stiliseringen 
– antingen i aforistisk/epigrammatisk riktning eller i lyrisk/emotionell – och det mer 
genomförda bruk av retoriska/rytmiska grepp som sammanhänger därmed. Detta gäl-
ler då utsagorna i allmänhet. Om man däremot jämför mer neutralt återberättande 
partier hos Ma med liknande partier hos kommentatorerna är de språkliga skillnaderna 
inte särskilt stora.

TRE TYPER AV MA-ANTECKNINGAR
En viktig anledning till styrkan i Mästaren Ma är under alla omständigheter pregnan-
sen, kraften och suggestionen i framför allt mästarens anteckningar. För skapandet av 
denna kraft är rytmiska tekniker särskilt viktiga, så låt oss nu lite närmare granska några 
skilda typer av anteckningar: de i huvudsak reflekterande, de mer deskriptiva och de 
utpräglat lyriska.

I de tidiga, mer reflekterande anteckningarna är en definierande, fastslående typ av 
framställning vanlig. Vi har redan sett hur kopplingar mellan Mas anteckningar skapas 
genom upprepade och varierade formuleringar men också inom enskilda anteckningar 
är repetition och variation framträdande stilmedel:

 Jag intresserar mig icke för människorna. Jag intresserar mig för människans villkor. 
Människans villkor är det som är utanför människan, det som formar henne och avgrän-
sar henne. Det som är utanför människan är det omänskliga. Det omänskliga omsluter 
människan såsom havet omsluter fisken, såsom öknen omsluter en tappad hårkam.
 Att intressera sig för människans villkor, det är att intressera sig för det omänskliga. 
Att intressera sig för det omänskliga, det är att intressera sig för det likgiltiga. Det är att 
intressera sig för oändligheten och döden. Att intressera sig för oändligheten och döden, 
det är att stå på tå utan att räckas. Jag står på tå utan att räckas. (18 f.)

Ofta har Mas anteckningar precis som i citatet en utpräglat symmetrisk, mer eller 
mindre syllogistisk karaktär (bestämningar inledda med ”att”; satser som hakar i var-
andra; återknytningar och exemplifieringar). Upprepningar av olika slag blir i det sam-
manhanget ett självklart medel: anafor, epifor, parallellism (innehållslig eller syntak-
tisk). Liksom Ma intresserar sig för människans villkor, det som avgränsar människan, 
skriver han själv en prosa baserad just på avgränsning.

Viktigt är också spelet med meningslängden. I citatet ovan når den korta slutme-
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ningen sin effekt delvis genom omtagningen och skiftet till ett mer subjektivt perspek-
tiv. Men betydelsefull för effekten är också meningens korthet (7 ord) i relation till de 
föregående meningarna (14–14–9–16 ord).

Också i följande citat är spelet med meningsbyggnad och meningslängd ett viktigt 
grepp:

 De flesta människor märka icke vad som omger dem och formar dem. De märka icke 
vågorna som bära dem. De tro att deras händer tillhöra dem själva och att deras hand-
lingar tillhöra dem själva. Men deras händer gå sina egna vägar. (20)

Efter tre anaforiskt strukturerade och delvis parallellt uppbyggda meningar följer en 
kort adversativ sats vars effekt delvis bygger just på kontrast och korthet men i någon 
mån också på återknytning till den förrförra meningens längd (antal ord: 12–7–15–
7). På ett likartat sätt uppnår Kyrklund i Mas anteckningar ofta både pregnans och 
suggestion med hjälp av variationer i meningslängd. Därtill kommer så andra sätt att 
spela med meningsbyggnaden: tretalshopning som varieras med fyrtal, negationer, in-
versioner för att skapa betoningar (ofta inleds meningar med ett adjektiv eller – i en-
lighet med den ofta syllogistiska uppbyggnaden av passager – med ”Fördenskull”, till 
exempel 25).

I citaten ovan är ett framträdande grepp med mer eller mindre rytmisk verkan 
också den konsekvent genomförda och drastiska konkretiseringen (havet som omslu-
ter fisken och öknen den borttappade hårkammen, händerna som gå sina egna vägar). 
Denna genomgående tendens till konkretisering av abstrakta fenomen ger åt mästarens 
yttranden både komisk verkan och suggestiv retorisk effekt. Inte minst de förhållande-
vis ovanliga eller oväntade formuleringarna (till exempel hårkammen) bidrar till ver-
kets särprägel. I sammanhanget kan också nämnas ett antal återkommande, lätt udda 
vändningar som Per Erik Ljung har lyft fram och som Kyrklund tycks ha hämtat från 
sin lärare i kinesiska, sinologen Bernhard Karlgren. Det rör sig om upprepade formu-
leringar såsom ”Nu detta”, ”skulle jag vilja påstå” eller dubbla negationer: ”Det är icke 
så att icke”.36

Väsentliga för rytmen är vidare klangeffekter som allitteration och assonans – 
mycket tydliga i det andra citatet ovan. Särskilt i förening med den allmänt arkaise-
rande tendensen i språket (Kyrklund använder gärna ”icke” och pluralböjningar av 
verb) bidrar de till att skapa både pregnans och estetiskt sensuella effekter.

En viktig typ av prosa i Mas anteckningar vid sidan av den reflekterande är den de-
skriptiva. Den figurerar ibland som poetiska inskott i reflekterande, aforistiska anteck-
ningar men är som mest framträdande i de båda reseessäerna (45–54). I den tillspet-
sade redogörelsen för folket Pa är följande poetiserande beskrivning infogad i samband 
med redogörelsen för nattliga sexuella äventyr: ”Månen stiger och tidvattnet, havsa-
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nemonerna vaggar sina armar, silverfiskar blixtrar förbi; så sjunker tidvattnet, musslan 
stänger munnen, krabborna rasslar över klippan.” (28) Den högst konkreta beskriv-
ningen mättas här, delvis via personifieringen, med symboliska innebörder. I resees-
säerna är deskriptionerna också stämningsskapande om än mindre uppenbart symbo-
liskt laddade: ”Regnet har upphört. En frisk och kall vind blåser från bergen, med doft 
av snö och fårbeten. Människorna på gatan hoppar omkring i leran; tunga oxvagnar 
kör suckande rakt igenom vattenpölarna.” (46)

Grundläggande är i båda fallen den parataktiska och asyndetiska satsfogningen: 
korta, konkreta deskriptioner där inslaget av parallellism är betydande. Särskilt i det 
senare fallet innebär deskriptionens påtaglighet, den sinnliga verklighetsimpressionen, 
en stark brytning mot den vanligen mer abstrakta tonen i Mas anteckningar.

Så till sist de mer lyriska anteckningarna. Den symmetriska struktur baserad på upp-
repning och variation som är framträdande i såväl de reflekterande notiserna som i de-
skriptionerna figurerar även i de lyriska utbrotten, även om textens karaktär nu är helt 
annorlunda. Generellt är denna typ av anteckning vanligare mot bokens slut, men ett 
tidigt exempel finner vi i visionen av ti-barbarerna:

 Genom natten skynda ti-barbarerna på sina hästar. Stäppens hud fläkes upp av hovarna, 
kullarna ropa till varandra: nu komma de! Vem öppnade för dem Stora murens port? 
Vem stannade kvar för att buga?
 Genom gryningen rida ti-barbarerna med sina piskor. Aska följer på eld i deras spår, 
gråt följer på tystnad i deras spår. Vem stängde efter dem stora murens port? Vem gick dit 
för att buga?
 I ti-barbarernas land äro källorna bittra av salt. Stäppvinden, ökenvinden, blåser stän-
digt, sjunger ständigt samma visa om dårskapen och döden.
 Att vara ett med sin dårskap – o ti-barbarer! att vara ett med sin dårskap – (16)

Som synes är expressiva skiljetecken här påfallande: frågetecken, utropstecken, tank-
streck. Frågornas och utropens expressivitet i samspel med personifieringen bidrar i 
hög grad till avsnittets lyriskt visionära karaktär. Sin utpräglat rytmiska prägel får an-
teckningen förstås också av alla parallellismer samt av styckeindelningen, de snabba 
skiftena mellan korta stycken.

De sena lyriska anteckningarna är vanligen betydligt kortare och än mer antydande 
till sin karaktär:

 Ur smutsen i renheten.
Ur det mänskliga i det omänskliga.
Brännande brännande måste den längtan efter renhet vara som driver människan att så 
många gånger förråda sig själv. (84)
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 Att åter och åter förråda… Vilken smärta i huggets ögonblick, vilken ångest när kniven 
slinter, när eggen är slö, när detta sega eländiga liv, som vrider sig och vrider sig, icke upp-
hör att vrida sig. Att åter och åter… (86)

Rytmiska tekniker som här drar uppmärksamheten till sig är upprepningar av olika 
slag, inverterad ordföljd (”Brännande brännande […]”, en sats där för övrigt det ute-
lämnade kommatecknet bidrar till intensifieringen), assonans och aposiopes. I det se-
nare citatet möter dessutom den hos Kyrklund utbredda tendensen att låta språkets 
omtagningar spegla och framhäva upprepade företeelser eller oupphörliga processer i 
verkligheten.

Ett genomgående inslag i Mas anteckningar är hans sätt att mejsla fram sin hållning 
– att bestämma och precisera den – genom att jämföra sig med andra (detta är också en 
anledning till att hans position klarnar alltmer efterhand). Ma polariserar sig själv mot 
”de flesta” (den aningslösa massan), mot ”de välbärgade” (de på olika sätt gynnade), 
mot de som njuter faran, kärleken och makten (de som ger sig hän åt olika passioner 
och därigenom förskansar sig mot verkligheten). Tendensen är tydlig ännu i hans sista 
anteckning:

 Detta kunde jag aldrig: att acceptera människans villkor. Att böja mig, att vara förnuf-
tig, att vara anspråkslös, att bära min måttlighet, att smeka min oförmåga, det lärde jag 
mig aldrig. Vanmakten bragte andra till vett, mig till vanvett. Andra gjorde dårskapens 
gärningar emedan de icke besinnade människans villkor, jag emedan jag besinnade dem. 
(91)

I denna anteckning är det tydligt att både resignationen och självförglömmelsen (jäm-
för den lockelse denna tycks utgöra i passagen om ti-barbarerna) är stängda vägar för 
Ma. Samtidigt är ju slutet på Mästaren Ma, den narraktigt genomförda avfärden, en 
handling av yttersta komplexitet.

Slutet är intressant inte minst ur rytmisk synpunkt. På flera sätt har detta slut en 
perfektion, utgör en i estetisk mening avrundad gestalttillslutning (mästarens försvin-
nande; ”Slut på mästaren Ma”, min kursivering, som bokens slutreplik av Li lyder). 
Samtidigt är det i semantiskt hänseende ett ytterst öppet slut som kan tolkas i flera 
skilda riktningar. Det narraktiga i handlingen är förstås framträdande, men man kan 
ändå välja att trycka mer på antingen inslaget av stolt avfärd eller på draget av feg flykt 
från den politiska situationen. Man kan också mer eller mindre starkt betona Mas per-
sonliga förhållanden: hans leda vid det mänskliga, hans renhetslängtan, hans desillu-
sion, hans oförmåga att anpassa sig. Betecknande för boken är också att en viss osäker-
het om det politiska skeendet kvarstår in i det sista – inte ens den sentida kommenta-
torn Li lägger alla korten på bordet.
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Kanske kan man därför säga att slutet fångar – blir ett slags emblem för – bokens 
dubbelhet av å ena sidan helgjutenhet, estetisk fulländning och å den andra öppenhet 
mot läsaren och den mer eller mindre oupphörliga tolkningsaktivitet denne engage-
ras i.

Utmärkande för Mästaren Ma är överhuvudtaget en genomgripande dubbelhet. 
Även om många av Mas yttranden är öppna i den meningen att de kan te sig vaga i sin 
syftning och får ett (relativt) förtydligande först efterhand är de också helgjutna, i sig 
själva slutna och pregnanta gestalter (delvis sammanhänger detta med anknytningen 
till aforismgenren och dess mer eller mindre atemporala karaktär). Man kan uttrycka 
det som att den framåtrörelse som finns i boken – kopplingarna mellan Mas yttranden, 
den gradvis avtäckta historien – balanseras av den tidlösa aforistiska skärpan i Mas ut-
sagor.37 Hursomhelst är det uppenbart att båda dessa faktorer tillhör verkets rytm och 
att de bör ses i relation till varandra, inte isoleras.

Är det då möjligt att säga vilka rytmaspekter som är viktigast? Utöver den ovan-
nämnda, övergripande dubbelheten kan man som framgått iaktta rytmiserande tek-
niker på en mängd skilda nivåer; dessutom växlar rytmen allteftersom texten ändrar 
karaktär, rör sig mellan skilda texttyper eller genrer. För att komma åt detta komplexa 
samspel, denna oavbrutna rörelse, är det närmast nödvändigt med ett rytmbegrepp 
som är öppet för såväl indelning/struktur som rörelse/förändring. Viktigare än att eta-
blera hierarkier är kanske också att se hur texten skiftar, hur olika fenomen avlöser var-
andra och allteftersom träder i förgrunden.

Slutord
Jag har i denna uppsats diskuterat prosarytm och prövat att närma mig en prosatext 
med ett förhållandevis öppet rytmbegrepp där rytm inte endast betraktas som struk-
tur/indelning utan även utgör ett sätt att komma åt texten som rörelse eller process 
(och där rytmen fattas inte endast temporalt utan även visuellt). I kontrast till studier 
som så gott som helt koncentrerar sig på språklig rytm har jag velat visa på det frukt-
bara i att studera skilda rytmaspekter – språklig rytm, strukturell rytm, tematisk rytm 
– i relation både till varandra och till verkets övergripande syftning.

Även om jag i någon mån använt mig av kvantitativa beräkningar är metoden i hu-
vudsak kvalitativ. Jag har utgått från en intuitiv upplevelse av vilka rytmiska drag som 
är de mest väsentliga och fördjupat mig i dessa. För att en rytmanalys inte ska bli en 
pedantisk uppräkning av en mängd rytmdrag på olika nivåer är det närmast nödvän-
digt att försöka urskilja de inslag som är de mest verkande (estetiskt, funktionellt). Vad 
det gäller är att inför den enskilda texten finna dess ”dominanter”, de rytmiska inslag 
som är mest avgörande för effekten. Ofta kan därvid många andra rytminslag ses i re-
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lation till dessa. Som analysen antytt är genren här en viktig komponent (Mas reflek-
terande anteckningar tenderar att skapa en viss rytm, de lyriska en annan etc.) Liksom 
olika versmått inbjuder till olika typer av rytmisering kan man – när det gäller prosa – 
se det som att skilda prosagenrer inbjuder till olika typer av rytmisering.

Det måste samtidigt framhållas att den presenterade analysen är högst tentativ. Pro-
sarytm är ett komplicerat område och för att komma vidare är det kanske nödvändigt 
att kombinera strategier: den kvalitativa analysen kan i många avseenden göra bruk av 
kvantitativa strategier och datorstyrda beräkningar. (Något som jag förbigått i analy-
sen ovan är exempelvis ordlängd liksom den rytm som yttrar sig på stavelsenivå.) 38 Ett 
mer ingående rytmstudium bör dessutom låta skilda discipliner samverka: retorik, nar-
ratologi, genreteori, lingvistik, språkvetenskap, kognitionsforskning.

En intressant fråga att tränga djupare i (och där skilda discipliner med fördel kan 
samverka) är vad rytmen ytterst syftar till. I vilken utsträckning kan rytmen förklaras 
genom att relateras till tematiken eller syftningen i den enskilda texten? I vilken ut-
sträckning bör man snarare vända sig till mer generella, allmänmänskliga kategorier så-
som behovet att växla mellan anspänning och avspänning eller dragningen till balans 
och harmoni? Och, i förlängningen av detta, är rytm att förstå primärt som ett person-
ligt uttryck för den enskilde författaren eller kanske snarare som något i sista hand be-
stämt och präglat av allmänmänskliga behov?

Till sist några ord om mitt val av analysobjekt. Man kunde möjligen invända att 
Mästaren Ma är en så speciellt text – att den i sin stilisering ligger nära prosalyriken 
– och att studiet av den därför har begränsad giltighet för annan prosa, till exempel 
mer konventionella romaner. Möjligen kan det ligga något i detta. Samtidigt kan man 
hävda att rytmfrågorna här blir särskilt tydliga och att mycket torde vara överförbart. 
Genom textens speciella uppbyggnad blir rytmiseringen – både som en egenskap hos 
texten och som något läsaren tillgriper i mötet med texten – uppenbar. Mästaren Ma 
fungerar, kan man hävda, delvis på ett metaplan. Den tydliggör de strategier vi tillgri-
per för att skapa mening och struktur/balans.

Även om både Mästaren Ma och Kallocain kan betecknas som modernistiska verk 
är det uppenbart att deras strategier är vitt skilda. Ett intressant ämne att utforska när-
mare är just litteraturhistoriska aspekter, skilda rytmiska strategier i relation till andra 
tendenser inom prosamodernismen. I karakteristiker av den modernistiska romanen 
framhålls ofta drag som konventionsbrott, stilisering, förtätning, relativisering, mon-
tageteknik, metadimensioner, språkproblematik. I vilken mån och hur får drag som 
dessa effekter på rytmupplevelsen? Väl värd att tränga djupare i är till exempel frå-
gan hur den typiskt modernistiska strävan att främmandegöra förhåller sig till uppfatt-
ningen av rytm som repetition/igenkänning. Som analysen av Mästaren Ma antytt är 
detta en spänning som kan genomsyra en text på många plan.
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gräva Mas hållning (2008, s. 190–195). Enligt Wistrand är det centrala i boken trots allt 
Mas anteckningar och kommentarerna bör inte uppfattas som att Mas position helt un-
dergrävs – en ståndpunkt som jag i princip delar.

33 Stymne m.fl. 2018, s. 141.
34 Holm 2015, s. 221.
35 Jag bortser här från kolontecken vid anföring där Yao på grund av de många citaten ligger i 

topp. Antal frågetecken per hundra ord är för Ma 0,41, för Yao 0,26 och för Li 0,19. Antal 



”Get rhythm!” · 55

Samlaren, årg. 140, 2019, s. 33–56

utropstecken per hundra ord är för Ma 0,31, för Yao 0,15 och för Li 0,08. Antal tankstreck 
per hundra ord är för Ma 0,27, för Yao 0,20 och för Li 0,15.

36 Ljung 1997, s. 78
37 Som Anders Olsson påvisar i Skillnadens konst. Sex kapitel om moderna fragment, Stock-

holm 2006, s. 120, kan man inom aforismtraditionen tala om en tilltagande temporali-
sering, ett sedan romantiken allt större utrymme för stundens infall. I Mas anteckningar 
finns i viss mån en spänning mellan den traditionella maximens strävan till tidlös giltighet 
och det kryptiska, mer eller mindre tidsbetingade infallet. Samtidigt karakteriseras så gott 
som alla anteckningar av en stilistisk pregnans som vetter åt atemporalitet (och som bry-
ter sig mot textens rörelse i stort).

38 Man kan överhuvudtaget hävda att de mest givande bruken av digitala, kvantitativa me-
toder sker, inte i polemisk distansering från, utan i nyanserat samspel med, kvalitativa in-
gångar. Ett exempel från senare tid är Sarah Allisons analyser av viktoriansk romankonst i 
Reductive Reading. A Syntax of Victorian Moralizing, Baltimore 2018.
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”Get rhythm!” Some remarks on prose rhythm and an analysis of Willy Kyrklund’s Mästaren 
Ma (”Get rhythm!” Några reflektioner kring prosarytm och en exempelanalys av Willy 
Kyrklunds Mästaren Ma)

The aim of this paper is to discuss the study of prose rhythm. I begin with a critical review of 
two recently published articles, both of which use quantitative methods for the examination 
of language rhythm. Then I move on to a discussion of the concept of rhythm. With reference 
to a study by Émile Benveniste I claim that rhythm should not be regarded only as a way of 
structuring the text but also as a dynamic, changing force. I further claim that it is important 
to integrate the study of rhythm with the study of semantics (which is hard to do using only 
quantitative methods). The second half of my paper consists of an analysis of rhythmic pat-
terns in the short novel Mästaren Ma (1953) by the Swedish author Willy Kyrklund. I first 
study rhythm on a macro level. I emphasize that the division of the text between notes by Ma 
and comments on these notes by two other voices creates an accentuated rhythm, but that 
this rhythm is also variegated and transcended in various ways; for example, by using different 
kinds of repetitions, the reader is invited to identify other important rhythms (developments 
in Ma’s notes, the story and their effects on Ma). In general, it could be said that the reader is 
led by the rhythmic pattern – especially by the search for forms and the need to reassess these 
forms – to develop a sceptical attitude.
 In the second part of the analysis I study rhythm on a micro level. After a short examination 
of differences between notes and comments and the possibility of pinpointing these differ-
ences by quantitative methods, I move on to the study of rhetorical/rhythmic devices.
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 In the last section I discuss how rhythms on different levels are related to each other. The 
stylized form of Ma’s notes makes them very pregnant and effective in their own right. But at 
the same time they are parts of a whole. The distinctive character of Mästaren Ma has much to 
do with the tension between stasis and motion/development.

Keywords: Prose rhythm, Narrative rhythm and language rhythm, Literary stylistics, Willy 
Kyrklund


