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 3 

 Som en introducerande del av den sista delkursen i litteraturvetenskap utgjorde John Donnes 

(1572–1631)  lyrik en del av kurskompendiet. Detta blev för mig en nystiftad bekantskap med 

poeten – och en angenäm sådan. Särskilt fängslades jag av budskapet och den poetiska tekniken i 

dikten The Canonization vilken jag tillsammans med Batter my heart, three-personed God  (Nr 

14 ur Holy Sonnets) ämnar göra en fördjupning i. Någon uttalad frågeställning är utesluten även 

om till exempel kontextuella och stilepoksmässiga betydelser kommer att beaktas under 

skrivandets gång. Min uppfattning är att det centrala hos en författare är verken som sådana, 

något som innebär att innehållet skall kunna läsas ur en tidlös aspekt. För att citera David Daiches 

förord till A. J. Smiths Donne: The songs and sonnets 
 

Generalisations about periods or authors, general chat about the Augustan Age or the Romantic Movement, have their uses; but 

often they provide merely the illusion of knowledge and understanding of literature. All too often students come up to the 

university under the impression that what is required of them in their English literature courses is the referring of particular works 

to the appropriate generalisations about the writer or his period. Without taking up the anti-historical position of some of the 

American “New critics”, we can nevertheless recognise the need for critical studies that concentrate on the work of literary art 

rather than on its historical background or cultural environment. 1 

 

Poeten John Donne 
  Hur ter sig John Donnes tekniska och stilistiska element? Skönjes det något av säregen art? 

Under mina efterforskningar i sekundärlitteratur utfanns följande utsagor 
 

a)    Donne the poet and Donne the religious were the same man2 

b)   Whom the rhytm of thought itself attracts by virtue of its own peculiar convolutions3 

c)    In his prose Donne is primarily an intellectual writer who appeals to the minds rather than to the 

emotions of his readers 4 

d)    He is compact of contradictions –sinner and saint, philosopher and buffoon, the most passionate of 

lovers, the most cynical of sensualists, with the God and the Devil within him always striving for mastery. 

It is this that gives him in part his perennial attraction. All men can see in him some aspects of their own 

nature, and can sympathize with one or other of his moods.5 

e)    Donne can assimilate any idea to any form, because he can so intimately control its development 6 

                                                
1  Smith, A-J. Donne: The songs and sonnets (1964) sid. 5. 
2  Kermode, F. John Donne(1957) flap. 
3  Ibid (1957) sid.17. 
4  Ibid (1957) sid.17. 
5  Ibid (1957) sid.17. 
6  Smith, A-J. Donne: The songs and sonnets (1964) sid. 43. 
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The Canonization 
For God's sake hold your tongue, and let me love, 

Or chide my palsy, or my gout, 
My five gray hairs, or ruined fortune flout, 

With wealth your state, your mind with arts improve, 
Take you a course, get you a place, 

Observe his honor, or his grace, 
Or the king's real, or his stamped face 
Contemplate; what you will, approve, 

So you will let me love. 
 

Alas, alas, who's injured by my love? 
What merchant's ships have my sighs drowned? 
Who says my tears have overflowed his ground? 

When did my colds a forward spring remove? 
When did the heats which my veins fill 

Add one more to the plaguy bill? 
Soldiers find wars, and lawyers find out still 

Litigious men, which quarrels move, 
Though she and I do love. 

 
Call us what you will, we are made such by love; 

Call her one, me another fly, 
We're tapers too, and at our own cost die, 
And we in us find the eagle and the dove. 

The phœnix riddle hath more wit 
By us; we two being one, are it. 

So, to one neutral thing both sexes fit. 
We die and rise the same, and prove 

Mysterious by this love. 
 

We can die by it, if not live by love, 
And if unfit for tombs and hearse 

Our legend be, it will be fit for verse; 
And if no piece of chronicle we prove, 

We'll build in sonnets pretty rooms; 
As well a well-wrought urn becomes 

The greatest ashes, as half-acre tombs, 
And by these hymns, all shall approve 

Us canonized for Love. 
 

And thus invoke us: "You, whom reverend love 
Made one another's hermitage; 

You, to whom love was peace, that now is rage; 
Who did the whole world's soul contract, and drove 

Into the glasses of your eyes 
(So made such mirrors, and such spies, 

That they did all to you epitomize) 
Countries, towns, courts: beg from above 

A pattern of your love! ” 
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Ett jordnära lovord: The Canonization 

  John Donnes produktion må vara ymnig och varierad. Emellertid upplever jag att många av 

citaten på sidan tre är adekvata för att ge en sorts karakteristik över en sådan mångfacetterad poet. 

Vad gäller citat nummer tre, om att Donne skulle vara mer tankeorienterad än emotionellt 

orienterad i sin diktning, kanske jag inte vidhåller till fullo. I alla fall om jag nu applicerar det på 

struktur och känsla i dikten The Canonization (det framhålls längre fram i stycket att citatet även 

beträffar Donnes lyriska författarskap). För i just The Canonization blev det, kanske av logiska 

eller bara avsiktliga skäl, att intellektet fick bearbeta och dissekera kvädets delar för att sedan 

övergå i ett känslomässigt tillstånd (som i mitt fall blev ganska överväldigande i sin styrka). 

Versrader är förslaget komponerade med en del snåriga meningar som, när de lösts isär, ger en 

raffinerande helhet.  

 

  För att ge en litet mer överskådlig blick över diktens struktur metriskt så består den av fem 

strofer, alla försedda med 9 versrader. Rimschemat löper konsekvent, med uppbyggnaden 

ABBACCCAA . Omkvädet i varje strof, sist på första och sista versraden, är love vilket är 

mycket talande för diktens innehåll, den handlar ju mycket uttryckligen om detta ämne. Alltså är 

det slutliga ordet i fjärde och åttonde versraden i varje strof rimmande med engelskans kärlek.  

 

  Vem är det vi möter i dikten? Det är ett till synes smått frustrerat jag som talar. Ett jag som 

verkligen talar från djupet, ett jag som illustrerar en innerlig hängivelse med hjälp av starka 

antiteser (t.ex. i strof 1; se versrad 7, i strof 2; se versraderna 13 ,14, i strof 3; se versrad 22, 26, i 

strof 4; se versrad 28, i strof 4, se  versraderna 29,32, i strof 5; se versradrna 37, 38, 39). 

  Första strofen inleds med en imperativform med en hint av ett sorts ursinne. Huruvida for God’s 

sake skall beaktas ur himmelsk aspekt och tolkas bokstavligt tål att övervägas. För mig ter sig 

frasen mer vara uppbyggd på detta vis för att påvisa litet av ett ironiserande över konventionen 

över just en sådan inledning till en så pass sakral innebörd, det vill säga att vederbörande skall 

tiga. Detta efterföljs av tydliga rekommendationer av vad denne kan sysselsätta (alternativt 

distrahera) sig med för att kunna låta diktjaget vara i fred, med sin kärlek. Nästa strof inleds på ett 

mycket utbristande vis av en förfrågan, i detta fall över vem som skulle kommit till skada av 

diktjagets kärlek. Donne accelererar styrkan i associationerna om vidare hypotetiska 

konsekvenser vilket slutligen nästan får ett sarkastiskt tonfall och empatin med författaren blir 

nästan obeveklig. Lika obeveklig som dennes kärlek framställs; skepp må kapsejsa, regn må 
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översvämma, väderlekar må vara nyckfulla, pestepedemier och krig härja, advokater mala i 

tradiga processer, men allt detta helt oberoende kärleken; den står som ett isolerat faktum, 

utanför, som i en egen sfär för sig.  

 Strof 3: Något epitet för detta tillstånd fordras icke. För det är i alla fall obevekligt precis som 

det är oberoende allt annat. (Nu har imperativet fått en märkbart svalare ton). Denna strof ger 

ändock utrymme för flera subtiliteter. På vilket sätt är det älskande paret insekterna vilka dras till 

det tända ljusets sken? Är detta uttryck för faran, förgängligheten, extasen eller 

attrakationskraften i/till en sexuell akt? Och om en örn och en duva står som motpoler, hur kan de 

då vara ett? Är det utjämningen (neutraliserandet), som blir konsekvensen av motpolernas 

egenskaper vilket vidare gör möjligt för paret att förkroppsliga myten om Fenix? Är denna 

förening i sådana fall på både ett himmelskt och jordiskt plan? I vilket fall är detta till synes det 

ultimata uppdraget för de olika könen; som en kompromiss för alla deras olikheter så är detta det 

perfekta utbytet.  

  Näst sista versraden är också tvetydlig, för att vara precis så lär den även vara tretydlig. Jag 

tycker mig inte kunna skönja några dogmatiskt religiösa antydningar i The Canonization så jag 

har svårt att se att frasen We die and rise the same skulle ha direkt kristna tendenser då jag ser 

innehållet som något personligt och säreget religiöst. Om frasen betecknar det sexuella är min 

uppfattning då att den motsäger sig en Fenix-liknelse; efter vilken man föryngrad skulle stiga ur 

askan så går den inte parallellt med föregående and at our own cost die vilken just beskriver 

sexualaktens mytomspunna livsförkortande verkan, allt annat än någon sorts ”efter-elden”elixir. 

Uteslutande torde frasen alltså beteckna kärleksakten som sådan. Men uteslutningsmetoder känns 

tvivelaktiga som metoder över huvud taget. Det skulle kännas mer rimligt att härleda frasen till 

en kärleksakt med motsatt ordföljd, det vill säga rise före die eftersom ”den lilla döden” ju 

inträffar efter extas? Och vem vet ifall författarintentionen faktiskt var att anspela på alla dessa 

tre (eller fler) tolkningsmöjligheter samtidigt? Strofen har starka subtila element och lämnar nog 

ingen oberörd. Men det är åtminstone i någon grad kärlekens uttryck som står i fokus, alltså den 

fysiska föreningen. Som ett kort inslag.  

  I diktens fjärde strof möter vi ett förkunnande om kärlekens fortlevnad, vilken likt 

mecenatunderstödd kejsarlyrik genom tiden fortskrider… Likaså här kommer vi till erinran om 

att kärleken står fri (och över) allt annat, den är ”egensfärad”. 

  Nu nalkas vi den sista strofen. Här blir den uppmanande formen efter föregående strof så klar att 

den känns naturlig; det sker en upplösning av spänningen och aggressionen som byggts upp och 
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innehållet får en helig, nästintill majestätisk framtoning. Här blir vi serverade vi en sublim, 

kanske också diktens största,  antites  
 

You whom reverend love 

Made one another’s hermitage 

 

 Alltså: om det inte handlar om ren narcissism, kärlek i ett eremittillstånd, så är det med en 

oanfäktlig styrka som Donne lyckas måla upp detta tillstånd av förening mellan två älskande 

själar. Avslutningsvis framkommer hur profana och jordliga mänskliga sektioner skall åberopa 

från ovan om denna frälsning. Det är mycket raffinerat. Donne har slutligen försett oss med en 

uppfattning av hur i alla fall dennes kärleksförening artar sig som något nästintill utomkroppsligt 

och översinnligt, som således ger ett sorts rättfärdigande för en helgonförklaring. 

  

 I sekundärlitteratur antyds att Donnes författarskap primärt kan indelas i två perioder, den första 

som profan och kroppslig samt den andra som mer religiös. Tydligen skall han själv benämnt 

dessa the mistress of my youth, Poetry som han lämnade för the wife of mine age, Divinity även 

om det sägs vara av vikt att påvisa att Donne poeten och Donne den religiöse var samme man 

med samma känsla för sinnrikhet i både helig och profan skrift.7 

   

Åren 1607–10 skall Donne ha genomgått en andlig kris vari han författade religiös poesi, Holy 

Sonnets. Av religiösa skäl tog han avstånd från sin profana poesi och denna blev inte utgiven 

under hans livstid.8 Hur såg skiftet ut? Fanns där ännu sinnrikheten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
7 Kermode, F. John Donne (1957) flap. 
8 Olsson, B. & Algulin, I. Litteraturens historia i världen (1995) sid. 204. 
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Batter my heart, three-personed God 
 
 

Batter my heart, three-person'd God, for you 
As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend; 
That I may rise and stand, o'erthrow me, and bend 

Your force to break, blow, burn, and make me new. 
I, like an usurp'd town to another due, 
Labor to admit you, but oh, to no end; 

Reason, your viceroy in me, me should defend, 
But is captiv'd, and proves weak or untrue. 

Yet dearly I love you, and would be lov'd fain, 
But am betroth'd unto your enemy; 

Divorce me, untie or break that knot again, 
Take me to you, imprison me, for I, 

Except you enthrall me, never shall be free, 
Nor ever chaste, except you ravish me. 
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Glöd till andra sfärer: Batter my heart, three-personed God 
  Nr 14 i Holy Sonnets –dikten  Batter my heart, three-personed God  finns med i kursens 

kompendium och får verka som representant för Donnes senare och mer sakralt orienterade lyrik. 

Den är en solitär strof och även denna är konsekvent i sin metriska uppbyggnad. Den utgörs av 

fjorton versrader och rimschemat löper enligt ABBAABBACDCDEE.  

Vem är det vi möter denna gång? En röst som framstår som både neurotisk och passionerad. Men 

passionen har till synes en annan adressat; det är till den kristna guden konverteringen har skett. 

Diktens storlek ger en annan förutsättning för eventuella crescendon; med sina fjorton strofer får 

det bli komprimerat till skillnad från upptappningen i The Canonization genom stroferna.  

  

 Här, i dikten Batter my heart, three-personed God , kommer en punktering efter fjärde versraden 

där en liten stegring i uttryck sker. Förvisso är det tydligt uttryckt inledningsvis att guden skall 

batter, slå, diktjagets hjärta. Med sedan omnämns knock, breathe, shine som medel för att utföra 

denna själsliga reparation men ungefär som om det inte skulle vara tillfyllest även använda 

plumpt våldsammare medel; “and bend Your force, to break, blow, burn, and make me new”. Det 

raffinerade är att medlen är symmetriskt förstärkta – knock/break,breath/blow,shine/burn – 

kanske är att dessa skall utportioneras av de tre i treenigheten? Det här stycket är alltså 

uppmanande, varför inte kalla det en ren invokation. Resten kommer utan punktering och liknar 

något av ett långt, flämtande utbristande. Det börjar med en beskrivning av den religiösa 

labiliteten med en liknelse av en djävulsk förskansning som fjättrar, eller till fullo omöjliggör, 

hängivelsen. Djävulen personifieras som lika trovärdig som Gud. Förnuftet, Guds bundsförvant, 

är för bräckligt för att kunna bepansra. Diktjaget betonar sin gudomliga kärlek och starka önskan 

om gensvar, om det bara inte vore för trolovningen med dennes antagonist. Så här i den elfte 

versraden, återkommer imperativformen, (eller en vädjan) som med en stegring (untie/break) ber 

om att bli beslagtagen (take /imprison) eftersom några utsikter för frihet är uteslutna utan total 

underkastelse (förslavning) och en absolut hängivelse fordrar… våldtäkt.  

Det blir nästan ett brutalt stilistiskt grepp som nog kan upplevas en aning subversivt. 
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Studie i stil 
 Finns det något stilbegrepp som känns adekvat att applicera på John Donne? Stilbegrepp och 

inrutandet i och av epoker kan vara missvisande eller uppfyllande. För att citera Evelyn M. 

Simpson 
 

Perhaps it would be a mistake to describe Donne as either a medievalist or a typical man of the renaissance. 

We cannot divide history into rigid periods without doing violence to the truth.9 

 

Under tiden för John Donnes produktion var barocken rådande och samtida med manierismen. 

Manierismen med sina stilistiska excesser och frånvaro av äkthet i beskrivna känslomässiga 

erfarenheter. Heinrich Wölffins definierar barocken som litterär epok med överdrifter, inre 

motsägelser och störd verklighetsuppfattning som representativa element.10 Det skall råda 

oenighet om både definitionen av barocken och epoken som litterärt begrepp. Emellertid  har det 

framhävts att stilistiska excesser och att stil med fokusering på retorik har blivit ett sorts 

självändamål. De formella skillnaderna mellan barock och manierism är föga då båda 

riktningarna utmärks av ett intresse för det aparta och uppseendeväckande. Sökta metaforer, 

paradoxer och överdrifter återfinns hos de båda - formen blir ett självändamål. Skillnaden sägs 

finnas i att manierismens defintition speglar mer en andlig osäkerhethet, en bristande jagkänsla, 

ett starkt krismedvetande medan barockdiktarna ser den kristna tron som en garanti mot andlig 

upplösning eller har funnit vägen in i den nyfeodalisering av samhället som sker under 1600-talet 

och som leder till absolutismen.11 Jag tycker mig i alla fall kunna lokalisera samtliga element i 

dikterna som har tagits upp.  

  Emellertid anses ju Donne vara kanske den främste representanten för de metafysiska poeterna. 

Denna poetiska stil anses vara något av en syntes av de förra två, med sinnrika metaforer och 

ytterlig koncentration. Gåtliknande, intellektuellt utspekulerade liknelser och metaforer är 

kännetecknande. Ett annat utmärkande drag hos metafysikerna skall vara den metriska 

uppbyggnaden med en medvetet ojämn rytm och nyskapande strofer. The Canonization och 

Batter my heart, three-personed God är inte på denna punkt representativa eftersom rytmen följer 

ett konsekvent mönster, även om den alternerar. 

 

 

                                                
9  Simson, E. A Study of the Prose Works of John Donne (1948) sid. 118. 
10 Olsson, B. & Algulin, I. Litteraturens historia i världen(1995) sid. 191. 
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Avslutning   - förändring i något som brann 

Den metafysiska stilens beteckning skall ha myntats långt efter sin egen tid och ursprungligen 

använts pejorativt med betydelsen dunkel och forcerad. 

John Donne föddes och skolades i den romersk-katolska läran men gick över (officiellt sett; det 

skedde knappast omgående utan tedde sig snarast ha varit en successiv process) till den 

anglikanska kyrkan 1615 då han fick ett ämbete som predikant. Omkring ett 160-tal predikningar  

finns bevarade, emedan hans profana lyrik inte publicerades förrän några år efter hans bortgång.12 

Dessa hade tydligen främst spritts och lästs inom ett slutet sällskap. Enligt Frank Kermode hade 

poeten inte heller haft några sådana intentioner 
 

It was Donne’s habit, in later life, to speak slightingly of his poetry; and although he considered, for a brief moment before his 

ordination, the possibility of publishing his poems, it seems he did not even possess copies of them.13 

 

Enligt Evelyn M. Simpson så är det efter minutiösa studier av författarens verk uppenbart att 

Donnes största syndaånger låg i hans ungdomsårs begärs förkroppsliganden 
 

In mine idolatry what showres of raine 

Mine eyes did waste? What griefs my heart did rent? 

That sufferance was my sinne; now I repent; 

’Cause I did suffer I must suffer paine. 

 

I am a little world made cunningly 

Of Elements, and an Angelike spright, 

But black sinne hath betraid to endless night 

My worlds both parts, and (oh) both parts must die. 

…But oh it must be burnt! Alas the fire 

Of lust and envie have burnt it heretofore, 

And made it fouler; Let their flames retire, 

And burne me O Lord, with a fiery zeale 

Of thee and thy house, which doth in eating heale.14 

 

 

 

                                                                                                                                                        
11 Ibid (1995) sid. 192. 
12 Burman, L. Skuncke, M-C. Engelsk renässanslyrik (1992) sid. 14. 
13 Kermode, F. John Donne (1957) sid. 36. 
14 Simpson, E. A study of the prose works of John Donne, (1948) sid. 85. 
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Till yttermera visso skall Donne har upplevt en sådan stark ånger över förgångna synder ännu 

mer av det faktum att han anspelat på dem och dessutom glorifierat dem i sina tidiga dikter. Och 

de facto blev de, som nämnts, aldrig publicerade under hans livstid och enligt Ben Johnson hade 

Donne t.o.m. sökt att förstöra alla tillgängliga kopior.15  

  Detta ger underlag för tolkningen av The Canonization 26:e subtila versrad we die and rise the 

same  som diskuterats ovan, i synnerhet av anledningen att kompendiumet anger tre 

tolkningsmöjligheter. The Canonization utgör en del av Donnes diktsamling Songs and sonnets 

vilken troligtvis var författad under en period som sträckte sig över sekelskiftet 1500-1600 och 

klassad som den profana då den ju praktiskt taget var privat. Detta stärker min uppfattning om 

frasens syftning, alltså på den sexuella extasen vilket Donne senare i sitt verksamma liv 

uttryckligen tycktes ångra. J. Carey i John Donne: Life , Mind and art  menar att frasen direkt 

anspelar på blasfemi.16 

  Men för att kommentera den senare kanske allmänrådande uppfattningen om att metafysikernas 

poesi skulle vara långsökt och forcerad så väljer nog jag att opponera mig i saken. Jag vill, som 

inledningsvis, hävda att förtjänsten av ett verk skall ses oberoende kontext och kanske också 

tradition. Beträffande John Donnes diktning och poetiska struktur menar jag att det finns ganska 

uppenbara kvalitéer som jag in på 2000-talet kan skatta högt.  

  Jag ser dessutom Donnes ”anti-missionerande” profana diktning som ett vidare argument för att 

den metafysiska poesiriktningen inte nödvändigtvis bör ses som långsökt eller poserande om den 

var författad i lönndom. Mitt intryck är ej heller att Donnes språk är pretentiöst, med t.ex. 

staplade formaliteter eller pleonastiska uttryck eller ord; han lyckas ju så oklanderligt genom 

antiteser, paradoxer, och metaforer skapa en spänning som i båda diktexemplen ovan ger en 

eftersmak av ’hyperbolisk’ karaktär. 

  Litteratur har genom epoker hos olika författare enligt min mening ofta haft ’standardiserade’ 

grundvalar för sitt skrivande –vilka i ett samlingsord kunde benämnas existentiella; exempelvis 

lyckan respektive olyckan i kärlek och mänskligt leverne. Spörsmålet blir då vari vikten ligger att 

hålla sig till fasta ramar i varje författares enskilda uttryckssätt? Det borde vara subjektiviteten 

som får avgöra stil, eftersom det är subjektiviteten som dömer. Ibland stämmer de överens, ibland 

inte, och då finns det knappast någon anledning att avfärda. 

 

                                                
15 Ibid (1948) sid. 85. 
16 Carey, J. John Donne: Life , Mind and art (1980) sid. 43. 
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Kanske stämmer jag in på T.S Eliots teori om parallellen mellan metafysikerna och den samtida 

människans preferenser (nåväl min samtid är knappast ljusår därifrån). Jag vet inte. Men jag 

menar att John Donnes poetiska teknik är värd en eloge, med hur den har hänfört mig även om 

jag inte ens marginellt kan få medkänsla för dennes extatiska översinnlighet. 
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