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Abstract
Uppsatsen syftar till att genom hermeneutik och retorisk teori analysera Johannes Anyurus 

verk Det är bara gudarna som är nya och försöka utröna dess retoriska funktion, framför allt 

dess relation till den epideiktiska genren så som den definieras av Lawrence Rosenfield.

Jag fann att Det är bara gudarna som är nya i första hand syftar till att berätta för berättandets 

och berättarens skull, samt att den på intressanta sätt ställer sig i en intertextuell dialog med 

många andra verk och olika sorters berättelser.

Slutligen diskuterar jag lite kring verkets retoriska funktion och dess möjliga relationer till 

existerande teorier, samt den epideiktiska genren och dess relation till poesi som 

uttrycksform. Jag finner att verkets retoriska funktion med all önskvärd tydlighet är att 

förmedla tidigare okända sanningar om livet som författaren ser det, och att han uppnår detta 

förmedlande genom ett mycket kreativt användande av metaforer.

Den generella slutsats jag når är dock att mer forskning borde göras på den epideiktiska 

genren – den innehåller sannolikt mer än man hittills har hittat.
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Ofantliga tack till Åsa Fornander. Tyvärr kunde vi inte skriva klart uppsatsen tillsammans, 

men även om bara mitt namn står på försättsbladet så är många av tankarna dina.

- Martin Löwdin Hansson, Solna, 2006-06-01

I work on what I love, I work to service all my burdens and 



I'll work until this here little flat line closes the curtains.

(Aesop Rock)



1. Inledning

Genom att titta nära på Johannes Anyurus diktbok Det är bara gudarna som är nya vill jag i 

den här uppsatsen försöka ta reda på den retoriska motivationen bakom boken – och därmed 

också få en ledtråd till vad den retoriska genren epideiktik faktiskt kan innebära. Mitt mål är 

inte att vara uttömmande i ämnet. Snarare vill jag öppna fältet för vidare forskning.

Att studera mänsklig kommunikation har mer och mer blivit ett av retorikens syften. Den 

retoriska analysen har blivit ett värdefullt redskap för att ta reda på hur olika artefakter verkar 

– och varför de skapades från första början.

1.1 Bakgrund

Inom retoriken talar man om tre olika genrer som tal generellt faller inom. Man talar om det 

politiska talet, rättstalet och festtalet1. Den sistnämnda genren är även känd under namnet 

epideiktik, och är ett viktigt fokus för den här uppsatsen. Då Aristoteles, den store 

systembyggaren, beskrev och i viss mån skapade dessa genrer var epideiktiken lite av ett 

samlingsnamn för flera olika typer av tal (Jasinski, 2001, s. 210). Lite vad som helst har 

traditionellt fått rymmas under den etiketten, när innehållet i talet inte kunnat räknas som 

argumentation om vad man bör göra eller vem som gjort vad. Problemet med detta är att det 

är normalt att vilja definiera de etiketter man sätter på saker, och Aristoteles ursprungliga 

oklarhet har lett till att många definitioner av vad epideiktik faktiskt innebär existerar. De 

flesta utgår ifrån att de artefakter som faller inom genren bör ha en social funktion, men just 

arten av social funktion är det som orsakar oenigheten. Vissa hävdar att det handlar om att 

förstärka redan existerande värden i samhället, andra hävdar att det i stället handlar om att 

berätta vidare det man upplevt och sett.

1.2 Syfte och frågeställning

Jag har arbetat för att, ur ett retoriskt perspektiv, söka förståelse för varför Det är bara 

gudarna som är nya skrevs, och varför den är skapad som den är med sina metaforer och 

referenser.

1 Även kallat hyllnings- eller klandertalet.



Jag har närmat vi de individuella delarna av artefakten (det vill säga kapitlen jag valt) med 

analysfrågan Vad vill den här texten förmedla för något?

Jag har också tagit mig för att titta på epideiktiken som genre, vad den innebär och kan 

innehålla och hur man kan definiera den, och i viss mån även hermeneutiken som metod för 

att tolka och förstå poesi.

Syftet med den här uppsatsen är alltså tvådelat. Jag vill dels finna ut varför Johannes Anyuru 

har konstruerat den här remarkabla artefakten, och varför den fick sin mycket speciella form 

som till lika delar är baserad på ett uråldrigt episkt diktverk och modern hiphop-kultur.

Dessutom vill jag, inom den något begränsade ramen för en b-uppsats, försöka finna ut hur 

epideiktiken kan fungera som förmedlare av ”sanningar”. Då epideiktik har definierats bland 

annat som ”uppenbarandet av sanningar för dem som inte kände till dem tidigare” är det 

intressant att granska vilka ”sanningar” just den här artefakten uppenbarar.

Hermeneutiken har i min mening ett stort värde i tolkandet av just poesi och andra metafor- 

och referenstyngda texter, och det är just för att testa och söka påvisa detta som jag valt den 

hermeneutiska metoden som kärna i analyserna.

Jag hyser också förhoppningar om att min uppsats skulle kunna inspirera någon till vidare 

forskning kring epideiktiken som genre.

2. Metoden och teorin

2.1 Metoder

2.1.1 Hermeneutisk läsning

I huvudsak har jag baserat allt analysarbete i den här uppsatsen på hermeneutik. Att använda 

en metod för progressiv tolkning kändes som ett bra val när det gällde att läsa just den här 

typen av metafortyngd poesi2. Då hermeneutiken progressivt arbetar sig igenom texten gång 

på gång fann jag en ingång till att uttolka metaforer och händelseförlopp i en mindre styv och 

därmed mindre begränsande ram än exempelvis de metoder för metaforanalys som tas upp av 

2 Framför allt eftersom Johannes Anyurus sätt att skriva oftast bara nämner metaforens vehicle vid namn – se 
exempelvis alla förekomster av Akilles senare i 4.3 – och vad som lånar sina egenskaper av denna vehicle är 
implicit eller till och med dolt i texten.



Sonja K. Foss i hennes Rhetorical Criticism. Framför allt ger den hermeneutiska läsningen en 

fungerande ingång till ett utredande av det komplexa metaforsystem som uppstår till följd av 

artefakternas djupa rotning i Iliaden.

2.1.2 Hermeneutisk tolkning av den retoriska situationen

Jag har även använt Bitzers modell för definition den retoriska situationen – det vill säga att 

det för varje artefakt finns en tänkt publik och en situation som bemöttes genom den retoriska 

handlingen som skapade artefakten3 – för att i större utsträckning försöka utreda exakt vad 

som utlöste den retorisk-poetiska handlingen att faktiskt författa artefakterna i fråga. Detta går 

självklart in delvis under hermeneutiken, och på sätt och vis kan man säga att jag närmat mig 

Bitzer genom hermeneutiken, i det att jag använt ständiga omtolkningar av situation, syfte och 

tänkt publik för att gradvis bygga upp en mer sammanhängande bild av artefakterna.

2.2 Teorier

2.2.1 Språket som symbolhandling; terministic screens

Den huvudsakliga teoretiska grunden jag använt är Burkes teori om användandet av språket 

som en symbolhandling.

Burke menar att själva sättet som en text framställs på, allt ifrån val av referenser till rytmen 

och själva ordens klang, har en mening och ett syfte. Kanske inte ett medvetet sådant, men 

ändock ett syfte. Till exempel kan en diktare välja versmått och frasering efter en specifik 

känsla han vill uppnå, eller en politisk talare konstruera sina slagord så att själva deras uttal 

klingar av kampvilja (Burke, 1989, s. 78 och framåt)

Burke presenterar också begreppet terministic screens (Ibid., s. 114), ett slags ”raster” genom 

vilket man betraktar verkligheten och som därmed leder till vissa slutsatser om vad det är man 

ser. Olika terministic screens utgår ifrån olika terminologier, och får därmed olika språkliga 

resultat när de appliceras på samma situation. Att t.ex. betrakta två män som möts för en duell 

som två män, bärandes pistoler för självförsvar, som råkar vandra till samma plats vid samma 

tidpunkt och där sammanstöta tar bort hela aspekten av duell ur händelseförloppet, och 

därmed alla förbud mot dylika uppgörelser (Burkes exempel). Hela tanken faller på sätt och 

3 Bitzers modell innehåller mer än så, men det här är det som är relevant för denna uppsats. För att gå in på det 
mer i detalj, läs Bitzer, Lloyd, Den retoriske situation, översatt av Jens E. Kjeldsen och publicerad i 
Rhetorica Scandinavica nr. 3/September 1997.



vis samman med kunskapsretorikens topos, men terministic screens arbetar på en större skala 

och framför allt ofta omedvetet när man skriver eller talar.

Burke kombinerar också dessa idéer i meningen att symboler och symboliska handlingar kan 

användas för att tolka en given situation (Ibid., s. 110). En poet kan applicera ramverket från 

en symbol på en existerande situation och därigenom få fram en poetisk artefakt som ändock 

beskriver ett faktiskt förhållande. Spännande i Burkes beskrivning av detta, och framför allt 

spännande för arbetet med denna uppsats, är Burkes observation att appliceringen av 

symbolen på verkligheten sällan sker utan eftergifter. För symbolen mer eller mindre 

ovidkommande delar av verkligheten kan behöva anpassas, liksom symbolen kan behöva 

förändras för att passa in ordentligt – och framför allt, vissa symboler bär med sig en ”börda” 

av element som så att säga måste finnas där för att den skall fungera, och dessa element måste 

alltså tas med i slutprodukten för att den inte skall misslyckas i att uppfylla sitt syfte. Burke 

talar i sammanhanget om det ”idealiska ordet”4 som ett ord som bär med sig en hel berättelse 

och direkt uttalar sina värderingar och intentioner (Ibid., s. 106).

2.2.2 Epideiktisk teori

Jag försöker även utgå ifrån två olika synsätt på epideiktiken som genre. Dels det allmänt 

vedertagna synsättet som Perelman och Olbrechts-Tyteca presenterade (Jasinski, 2001, s. 

210), där epideiktiken ses som värdebärande, och framför allt då för att förstärka 

åhörarnas/läsarnas tro på redan existerande och etablerade värden. Dels också den definition 

som Rosenfield presenterade (Ibid., s. 211), där han menar på att epideiktiken handlar om att 

förevisa sådant som annars skulle förbli oupptäckt, med hänvisning till epideiktikens 

etymologiska härstamning från ordet epideixis, och dess betydelse ”att förevisa [något],” i 

betydelsen ”att visa upp något tidigare förbisett eller osett.”

2.2.3 Teoretiska filter

I de senare stadierna av det hermeneutiska arbetet med texterna har jag använt min teoretiska 

grund – Burke, Bitzer, och Rosenfield – som förförståelse under läsningen, för att bättre 

kunna se och tolka texten genom teorin. Det är mitt mål att detta skall leda till en större grad 

av förståelse för textens mekanismer som social handling och en bättre förankring i en 

retorisk situation, liksom ett ständigt omvärderande av genretillhörigheten och eventuellt 

fokus på textens förevisande av nya tankar och ”sanningar”.

4  Min översättning av begreppet ”ideal word”.



På sätt och vis kan man kalla detta för ett sätt att utnyttja Burkes lära om terministic screens 

(se nedan) för att bättre kunna skapa förståelse för teorin och låta den återspeglas i den utförda 

läsningen.

3. Artefakten – Det är bara gudarna som är nya

3.1 Artefakten

Artefakten jag har utfört analyserna på är en diktsamling utgiven 2003 på W&W, Wahlström 

& Widstrand, skriven av Johannes Anyuru, med titeln Det är bara gudarna som är nya. Det 

är en samling prosaartade längre och kortare dikter som mellan varandra tecknar en bild av en 

icke namngiven storstadsförort och de personer författarjaget – poeten – ser omkring sig där.

Boken är skriven både enligt författarens utsago och vad jag kunnat se med Homeros Iliaden 

använd som resonansbotten eller mönsterbildare. Citat, parafraser och referenser till det verket 

är mycket viktiga för den speciella känsla artefakten skapar hos läsaren. Mer om referenserna 

framgår tydligare i presentationen av analysresultaten.

Boken är uppdelad i fem kapitel: ”Vi mot dom”, ”Now we're all grown up and old and”, ”Alla 

mot alla”, ”Beyond the cop's control” och ”Jag mot världen”.

För översiktlighetens skull har jag valt att i alla sidhänvisningar till Det är bara gudarna som 

är nya referera till boken som DBG.

3.2 Avgränsning

Även om den naturliga avgränsningen självklart hade varit att ta med hela artefakten i 

analysen valde jag att fokusera specifikt på kapitel 1, 3 och 55. Detta för att de är de mest 

innehållsrika kapitlen, och de som efter en genomläsning av hela artefakten också står ut som 

tre kapitel i samma berättelse, medan kapitel 2 och 46 inte tycktes tillföra något till artefakten 

som helhet.

Denna begränsning av det studerade materialet är beklaglig, men nödvändig för att den 

tidsödande hermeneutiska läsningen skulle kunna genomföras inom uppsatsens tidsramar.

5 Med respektive titel: ”Vi mot dom”, ”Alla mot alla” och ”Jag mot världen”
6 Med respektive titel: ”Now we're all grown up and old and” och ”Beyond the cop's control”



4. Analysresultat

4.1 Sammanfattning

I korta drag finner vi att poeten i kapitel 1 förevisar bilden av förorten där han bor eller är 

uppvuxen, och den gemenskap han tycker sig se där. Han pekar på hur han tolkar 

gemenskapen som en konsekvens av förortens segregation från övriga samhället och menar på 

att det är just dessa ”murar” som blir till ”portar” till människorna omkring en. Detta är alltså 

den ”sanning” han uppenbarar.

I kapitel 3 berättar poeten om våldet och smärtan som finns runt omkring oss, och presenterar 

”sanningen” om hur vi kan ta oss ifrån det onda, genom språket. Han använder många 

omfattande metaforer och symbollån från Iliaden, och även modern hiphop t.ex. The Latin 

Kings.

I kapitel 5 berättar slutligen poeten om den försoning han söker, och presenterar den i något 

som lika delar verkar vara en dröm och en bön hur han når den. Den ”sanning” som 

presenteras är tvetydig: antingen att poeten söker försoning, eller att han nått den.

4.2 Kapitel 1 – Vi mot dom

4.2.1 Hermeneutisk tolkning av den retoriska situationen

Det retoriska problem som verkar bemötas i artefakten är faktiskt inte – som man kan tro vid 

en första anblick – attacker mot förorten som ett problemområde. Det handlar snarare om det 

mänskliga behovet av att berätta7.

Vad som tvingat fram den här artefaktens skapande är alltså inte omvärldens fördömande eller 

förljugande om förorten. Det handlar i själva verket om författarens eget behov av att 

förmedla till andra det han själv upplever och ser där, filtrerat inte bara genom en terministic 

screen som utgörs av Iliaden, utan även filtrerat genom positiva termer – helt enkelt genom 

känslan av gemenskap som antagligen skapas av att vara ett samhälle vid sidan av samhället i 

stort.

7 Se exempelvis Gianni Roddaris Fantasins grammatik för diskussioner kring det mänskliga behovet att 
berätta. Jämför också med hur vi i alla tider har lämnat spår efter oss – från grottmålningar till episka dikter – 
för att berätta om den verklighet vi ser omkring oss, och i viss mån också den vi själva önskar eller fruktar.



4.2.2 Hermeneutisk läsning

Den sanning poeten verkar vilja uppenbara i kapitlet är den om en varm gemenskap som inte 

många känner till. Han ser en gemenskap i den segregerade förorten, en gemenskap som 

uppstått just på grund av att platsen blivit ett samhälle utanför det stora samhället, och detta är 

vad poeten vill visa för läsaren.

Redan titeln ger ledtrådar till kapitlets innehåll – en dokumentation av segregationen och 

”världen i världen” som existerar utanför storstäderna. Samtidigt beskriver kapitlet den 

gemenskap som skapas genom att stå utanför det omkringvarande samhället. Kontentan av 

kapitlet sammanfattas till en endaste fras av poeten själv i slutet av kapitlet: ”omkring mig ser 

jag murarna / som samtidigt är portar.” 8

Murarna nämns också i kapitlets första underrubrik: ”Tid: en sång om Trojas murar.”

Genom många exempel på personer och händelser av vänlig och gemenskapsbyggande natur9, 

tecknas där en bild av ett samhälle som står utanför det ”normala” samhället, där 

utanförskapet och flykten från fjärran länder förenar invånarna. Hermeneutiskt kan jag 

återkoppla till kapitlets titel ”Vi mot dom” och börja närma oss slutsatsen att det är just vad 

kapitlet behandlar: enigheten i att stå ”vi mot dom”.

Efter ett par progressiva genomläsningar fastnade tankarna vid just beskrivningen av murarna 

som blir till portar. I sammanhang med övrigt som sägs i kapitlet i form av evidentia-tunga 

exempel får de två korta raderna effekten av ett slags tes, en sammanfattning av vad kapitlet 

vill säga läsaren. Det finns murar, mellan människor av olika nationaliteter och mellan den 

segregerade förorten och innerstaden, mellan ”invandrare” och ”svenskar” om man så vill – 

men dessa murar innebär också nya möjligheter till kontakt mellan människor, oavsett tidigare 

nationsgränser10.

Själva tonen texten är skriven i gör mycket för framställningens estetik och pathos-skapande. 

I mångt och mycket är kapitlet skrivet i mycket kärleksfulla och ”varma” ordalag, med 

målande beskrivningar av just värme, gemenskap och enighet. Texten tar plötsligt vändningen 

8 DBG, s. 19
9 Även om vissa undantag existerar, som makedoniern Odysseus som har en pistol under disken i sin butik: 

”polytropoi man, polytropoi...” (s. 15)
10 Jämför t.ex. ”Man hör inga svenska ord här / till och med araberna har lärt sig / att skrika / Mira! Mira! / när 

de rusar efter en perfekt slagen passning / längs cykelvägens kant.” (s. 14)



mot en mer mörk och svårmodig ton, för att sedan på sätt och vis dramatiskt kulminera i att 

den vackra bilden av verkligheten återvänder11. Detta är ett perfekt exempel på en 

symbolhandling i språket. Dels en liknelse vid hur livet faktiskt fluktuerar mellan bra och 

dåligt, men också en metaforisk hänvisning till hur den nya generationen bär med sig hopp 

och lycka.

Den andra, kortare delen av kapitlet heter ”Genom sjön, genom vattnet” och beskriver i en 

mycket stillastående ton hur poeten vandrar någonstans på hösten och minns sommaren. Även 

här används språket för symbolhandlingar, men på ett än mer intressant sätt: det inger en 

känsla av stillhet genom sin rytm och sina ordval. Stycket avslutar kapitlet i en vacker ton 

men verkar inte riktigt höra hemma med resten av de teman som tas upp i kapitlet i övrigt, 

vilket är underligt. Dock stödjer det teorin om att författaren är ute efter att dela med sig av 

den verklighet han ser, och inte att i första hand skapa estetiskt tilltalande och helt 

sammanhängande bilder.

4.3 Kapitel 3 – Alla mot alla

4.3.1 Hermeneutisk tolkning av den retoriska situationen

Kapitlet är en konsekvens av en eller ett par idéer: tanken om ”svart neon” som en faktisk 

substans och ett mått på själslig smärta, och tanken på poesin likväl som våldet som ”en sköld 

med utskurna ögon” bakom vilken man kan strida mot världen.

Användandet av vissa symboler bär med sig en ”börda” av andra innebörder och aspekter som 

måste närvara för att symbolen skall fungera övertygande. I det här fallet skulle alltså 

symbolerna som använts vara Iliaden och dess rustningar och sköldar med utskurna ögon, och 

poetens egen idé om ”svart neon”. När dessa symbolvärldar används för att beskriva 

sakförhållanden kommer naturligt allt att handla om en strid (på grund av krigsdikten Iliaden) 

och om smärta (på grund av det ”svarta neonets” natur i poetens verklighet).

Artefakten tycks alltså ha uppstått som ett retoriskt svar på en tanke, någonting i stil med tänk 

om man kunde se smärtan i blodet, eller utanpå huden; tänk om smärtan gick att mäta, som 

11 Från slutet av sidan 15 fram till början av sidan 17, och från slutet av sidan 17 till mitten av sidan 18 beskrivs 
den negativa sidan av att fly till ett annat land; ensamheten och saknaden av det man lämnat efter sig. Men 
insprängt i detta (mitten av sidan 17, slutet av sidan 18) kommer ungdomarna och fotbollen in i berättelsen 
och sprider lycka och värme i texten.



sedan passerat genom en terministic screen återigen utgjord av Iliaden.

4.3.2 Hermeneutisk läsning

Sanningen detta kapitel uppenbarar är att det finns mycket smärta omkring oss, men att vi har 

en slags utväg från allt detta genom språket.

Poeten verkar se sina vänner kämpa mot systemet, mot världen omkring, mot varandra och 

mot sig själva, och tecknar inte en speciellt positiv bild.

Men samtidigt pekar han på en utväg, eller snarare omväg: poesin12. En sköld med utskurna 

ögon, det vill säga ett aggressivt skydd, bakom vilket man kan dölja sin smärta istället för att 

strida mot sin omgivning – mot gudarna (som precis som i de grekiska tragedierna förbehåller 

sig rätten att döma hjältarna godtyckligt) och i förlängningen mot sig själva.

Återigen har kapitlets titel bäring på dess innehåll. ”Alla mot alla” beskriver kampen som 

poeten ser omkring sig. Den beskrivs i kapitlet som en kamp mot överheten, mellan oss själva 

och även i viss mån mot oss själva.

Kapitlets nyckelfras kommer redan på dess första sida: ”Hjälten, dödsdömd och envis, förblir 

/ densamme. / Det är bara gudarna / som är nya.” (DBG, s. 31)

Kapitlet är indelat i två stycken: ”Hey Joe” och ”Svart neon.” ”Hey Joe” är titeln på en sång, 

bland annat inspelad av Jimi Hendrix, om en man som skjuter sin fru/flickvän och sedan flyr 

landet. Denna referens till ett annat verk ger en extra dimension åt kapitlet, om man förstår 

den: en föraning om beskrivningen av irrationellt beteende och våld, av ”vreden, gudinna, 

besjung / som brann i min nigger Akilles” (DBG, s. 33).

Det andra, och mycket längre stycket ”Svart neon” tar sin titel från poetens eget metaforiska 

begrepp för en fysisk manifestation av smärta och vrede (se nedan) och utgör huvuddelen av 

kapitlet och på sätt och vis huvuddelen av hela boken.

Kampen mot överheten

Tolkad genom förkunskaperna om bokens användande av Iliaden som grund för de flesta 

metaforerna, och genom sammanhanget meningen står i13, blir metaforen tydlig: hjälten i 

12 Termen som ligger närmast det jag söker är Deleuze & Guattaris ”lines of flight.”
13 En ung man står utanför en nattklubb och måttar en spark mot en dörrvakt, ”mäter upp avståndet till / resten 

av allting (...)” (s. 31)



nyckelfrasen representerar poetens återkommande Akilles, en syntes av alla de krigare 

(kämpande människor) han ser omkring sig, och gudarna representerar de som kan döma 

hjältarna, så som gudarna gjorde i de antika tragedierna och dikterna: väktare, poliser, 

samhället i stort. Just frasen ”det är bara gudarna som är nya” ger understöd till den här 

tolkningen i det att hjälten fortfarande är en ensam kämpande människa, medan gudarna nu 

för tiden egentligen är samhällsfunktioner.

Kampen mot varandra

Frasen ”en sköld med / utskurna ögon” förekommer två gånger i texten (DBG, s. 34, 40), i vad 

som verkar vara två olika men sammanflätade betydelser. Första förekomsten är i samband 

med beskrivningen av ett knytnävsslag som ”svävar genom city”, den andra i samband med 

några aggressiva textrader ur en hiphop-låt14. Hermeneutiskt hittade jag metaforen även i 

detta, en tolkning där textens sköld är ett skydd mot världen omkring, beskriven som en 

aggressiv handling. Skölden med utskurna ögon bars av soldaten, eller hjälten, när den gick 

till anfall, lika så dessa saker: fysiskt och verbalt våld som riktas mot allt och alla som råkar 

finnas omkring. Denna slutsats stödjer sig också delvis på kapitlets rubrik, samt den andra 

intressanta återkommande termen i kapitlet: ”svart neon.”

Frasen ”svart neon” förekommer fyra gånger i texten (DBG, s. 33 (kapitelrubrik), 48, 49, 53). 

På sidan 48 förekommer det i samband med något som kan tolkas som en beskrivning, och 

vad som också flätar samman det med ”en sköld med / utskurna ögon”: en beskrivning av hur 

det svarta neonet läcker ut på huden och härdar till ett pansar15. Genom vidare hermeneutisk 

läsning med speciellt fokus på just frasen i fråga hittar jag också det för sammanhanget 

intressanta stycket, om ett barn som råkade se när hans far blev skjuten:

Vilka bilder som måste

storma inuti honom!

Hans blod måste omedelbart, i ett slags

våldsam kemisk-psykologisk reaktion

ha omvandlats till rent, flytande svart neon!

14 Intressant nog har en del av citatet också fått ge namn åt de två engelsktbetitlade kapitlen i boken.
15 Poeten använder en intressant dubbeltydighet i beskrivningen: ”bronset som skiljer er värld / från vår”, där 

”bronset” lika gärna skulle kunna tolkas som en faktisk rustning eller som ett stiliserat ord för ”hudfärgen.”



(DBG, s. 53)

Om man tittar på det här stycket tillsammans med beskrivningen av hur det ”svarta neonet” 

läcker ut på huden och stelnar, och tänker på den krigiska skölden med utskurna ögon ser man 

tydligt det metaforiska sambandet: själslig smärta lagras i kroppen och blir till slut till ett 

stridspansar. Man förvandlas till en metaforisk krigare som kämpar mot allt och alla, och även 

mot sig själv.

Vad som dock är intressant är hur poeten samtidigt som han beskriver denna kamp och 

krigiskhet samtidigt talar om det ”svarta neonet” som en drivkraft bakom poesin (DBG, s. 49-

50), och tycks referera till hårda självförhärligande hiphop-texter som sköldar med utskurna 

ögon (DBG, s. 40).

Med andra ord tycks kampen mot varandra i poetens vision ta sig två olika uttryck: antingen 

som urskillningslöst våld, eller som om än hårdhudad och självförhärligande så ändock poesi. 

Han verkar inte förorda någon väg, utan verkar åter bara beskriva det han kan se omkring sig.

Kampen mot oss själva

Sidan 54 till sidan 57 innehåller en lång utläggning av poeten om vem man är, vem man inte 

vill vara, hur man klarar av livet. Liknande introspektiva stycken är insprängda på flera ställen 

i kapitlet, exempelvis på sidorna 34-3816 eller sidorna 40-4217. På sidan 36 nämns en intressant 

sak om den tidigare nämnda rustningen (som bildas av att svart neon – vrede och ångest – 

läcker ut på huden och härdar):

...det finns inga tecken

av sten i blodet

men Akilles växer ihop med

sin enorma rustning

och när han kastar av den

är det också

allt det som är han

som ligger där på

gatan, utspillt.

16 ”Baklänges slungas...” till asterisken på sidan 38.
17 Från asterisken till asterisken på sidan 42.



(DBG, s. 36)

Tolkat i sammanhanget om hur man överlever livet betyder det här stycket någonting i stil 

med ”man kan aldrig göra sig av med smärtan när den väl satt sig, den blir en del av en själv 

och att försöka göra sig av med den är att försöka göra sig av med sig själv.”

4.4 Kapitel 5 – Jag mot världen

4.4.1 Hermeneutisk tolkning av den retoriska situationen

Det tycks som att kapitlet är ett retoriskt svar på en situation inom poeten själv, ett behov av 

att försonas med kärleken, med våldet, med gudarna18 och med sig själv och sin far. Genom 

att beskriva det i dikten vill poeten troligtvis uppnå en känsla av försoning och genom att 

trycka dikten vill han förmedla känslan till andra, men också cementera den i läsarnas 

medvetanden; han vill få oss att tänka: poeten är försonad med världen.

För att uppnå detta utnyttjas språkets funktion som symbolhandling,  poeten väljer noga 

alltifrån individuella ord och fraser till de referenser till andra verk och företeelser han gör för 

att skapa en känsla av just försoning, stillhet och efterlängtat lugn.

Referensen till Ithaka i kapitlets första del fyller dessutom en metaforisk funktion i 

sammanhanget: platsen får symbolisera hemkomsten efter den långa resan, den slutgiltiga 

vilan i famnen på allt det man aldrig trodde man skulle få återse.

4.4.2 Hermeneutisk läsning

Det är en tvetydig sanning poeten tar upp i detta kapitel. Det går antingen att tolka det som att 

han nått försoning med det som gjort ont och därför vill berätta den sanningen, eller som att 

kapitlet är en bön om försoning och därmed ett uppvisande av just själva bönen, ett 

offentliggörande av poetens behov av att försonas.

Kapitlet behandlar poetens resa – kanske ifrån det han beskrivit i tidigare kapitel – mot 

försoning, med sig själv och som det verkar också den försvunne far som nämnts i tidigare 

18 Återigen, gudarna i poetens bemärkelse.



kapitel. Flera teman återkommer: gudarna, ”svart neon” och kärlek. Skillnaden mellan ”Jag 

mot världen” och de övriga kapitlen är dock främst tonen och stilen. Poeten har valt att stycka 

upp dikterna i små, numrerade delar.

Även detta kapitel delas in i två delar: ”Ithaka, eller här, eller senare” och ”Försoningar, till 

slut”.

Ithaka är namnet på den ö som Odysseus enligt Homeros kom ifrån och återvände till efter det 

trojanska kriget och sin långa mödosamma resa hem. Båda titlarna anspelar på återvändande 

och en slutgiltig upplösning av de själsliga knutarna.

”Ithaka, eller här, eller senare” beskriver en slags inre resa, eller odyssé om man så vill, där 

poeten vandrar genom livet, kärleken, världen och även sig själv. Formen är distinkt olik 

resten av boken, vilket skapar en helt annan känsla hos läsaren. Plötsligt blickar poeten utåt ur 

texten, inte bara på världen som ligger nära utan även världen runt omkring. I tanken gör 

poeten en resa till Colombia, en resa som också verkar utgöra en kritisk kommentar, och 

tycker sig se gudarnas – den dominerande, förtryckande överhetens – avtryck även där. Han 

nämner Plan Colombia, den amerikanska regeringens plan för ”kriget mot droger” i 

Colombia, som enligt vissa har slagit totalt fel och förvandlats till en militär kamp mot de 

kommunistiska rebellerna och den delen av civilbefolkningen som stödjer dem.

Han talar vidare om ett program han såg på TV om ett jättelikt transportflygplan som byggdes 

i Sovjet och den ryska staden Novgorod och skriver:



husfasaderna, murbruket,

i järnets hoptrasslade, rödbruna rötter:

där fanns en enslighet, ett slags fullständig övergivenhet,

den

rörde vid mig –

(DBG, s. 80)

Genom detta verkar poeten mena att han blir berörd av övergivenheten, kanske för att den 

resonerar i honom själv.

Ithaka-delen av kapitlet avslutas med en beskrivning av hur poeten drömmer att någonting 

inom honom brister:

Det rann ur mig.

Jag satt i pölen av mörker, den växte,

som en blodpöl i snö, men den var svart.

(DBG, s. 84)

I samband med resten av boken förstår man att det poeten egentligen talar om är det ”svarta 

neon” som bildas av smärta, och hermeneutiskt förstår man att denna beskrivning av att totalt 

tömmas på sitt svarta innehåll innebär katharsis för poeten, en försoning i sig där slutet av 

kapitlet metaforiskt också får symbolisera en variation av Odysseus återvändande till Ithaka 

efter sin långa och mödosamma väg.

”Försoningar, till slut” beskriver sedan en stillhet och ett lugn, hur poeten ser sin far be vad 

som troligtvis är salat al-isha19 och hur han betraktar staden och på något vis även sig själv. 

Tonen är mycket reflekterande och målande och återigen formulerad så att den väcker en 

känsla av stillhet och lugn, speciellt satt i kontrast till boken i övrigt.

19 Det arabiska namnet för den muslimska kvällsbönen – sista bönen för dagen – som bes mellan aftonbönen 
och midnatt.



De för en uttolkning intressantaste raderna i stycket är:

Jag lyssnar till bönen:

det är vad som till slut blir kvar

av människor: de böner de bett,

till gudar eller hav.

(DBG, s. 87)

De kan tolkas som att poeten menar att det han skrivit här, det han så att säga lämnar efter sig, 

är en bön om ”försoningar, till slut”.



5. Diskussion

5.1 Sanningarna

Vad är det då egentligen som pågår i artefakten? Jag finner att poeten verkligen presenterar 

sanningar, i linje med Rosenfields påståenden om epideiktiken. Klart och tydligt tar varje 

kapitel upp en eller ett par saker poeten vill visa för de som inte vet.

I första kapitlet talar han om gemenskapen bland dem som så att säga står utanför det 

omgivande samhället, i det andra kapitlet talar han om smärtan i livet, hur han lärt sig att 

hantera den och hur han sett andra hantera den. I tredje kapitlet tar han symboliskt upp 

försoningen och återvändandet hem för att kanske visa hur han själv vill känna, eller faktiskt 

känner.

5.2 Vad innebär det här för förståelsen av artefakten?

Genomgående i hela artefakten kan en trend i den retoriska situationen spåras. Det handlar 

hela tiden om att poeten har ett behov av att berätta vad han ser och vad han känner. I de två 

första delartefakterna är behovet framför allt att berätta för att uppenbara osynliga sanningar, 

att berätta saker som få andra känner till. Han presenterar poesin, hiphopen, orden, som en 

väg bort från våldet och det ”svarta neonet”. I den tredje delartefakten beskriver han en bön 

om försoning, där syftet verkar vara att genom att skriva ner bönen faktiskt uppnå 

försoningen.

Det finns även ett intressant och på vissa vis viktigt samband mellan kapiteltitlarna, inte bara 

det logiska mellan ”Vi mot dom”, ”Alla mot alla” och ”Jag mot världen.”

”Now we’re all grown up and old and” och ”Beyond the cop’s control” hör också ihop på sitt 

sätt, då ”now we’re all grown up and old and beyond the cop’s control” är ett citat ur Survival  

of The Fittest, en låt av hiphop-gruppen Mobb Deep. Detta samband styrks också av 

författarens noter på sidan 88 i 2004 års utgåva, där han nämner textraden som ett av sina 

citat. Det förekommer även i löpande text i kapitel 3.

Den här typen av referenser till hiphopkultur och raplåtar förekommer genomgående i boken, 

liksom de liknande referenserna till och citat ur Homeros Iliaden. Att poeten verkar sätta ett 

samband mellan episka dikter och raplåtar som två berättartraditioner – och tydligt visar det i 



sitt verk – ger honom en mycket solid kulturell grund att bygga sitt ethos som berättare på.

Just sambandet mellan dessa typer av dikt är intressant, eftersom raptexter och episka dikter 

har en hel del gemensamt i sitt sätt att förmedla en berättelse genom rytmiskt, ornamenterat 

språk. Båda typerna av berättelser är ofta förankrade i framförarens minne genom rytm och 

rim, samt återkommande upprepningar av mer eller mindre standardiserade fraser. Deras 

framförande bygger i många fall till vissa delar på improvisation och kairos-baserad 

uppfinningsrikedom, där man medan man berättar justerar sin berättelse efter vad som 

behagar den publik man deklamerar den inför.

Så alltså, vad hela artefakten egentligen kan tolkas som är just ett uppenbarande av sanningar, 

utfört genom ett användande av terministic screens och symboler inspirerade av Iliaden. Att 

använda Iliaden innebär inte bara ett lån av metaforer och termer; att låna från Iliaden innebär 

också ett ethos-lån och en nickning mot de traditionella episka diktarna, ett lån av deras 

auktoritet och egenskaper. När poeten tar på sig Homeros mantel och berättar om kriget han 

då tycker sig se omkring sig tar han del i en intertextualitet som är både stor och fascinerande. 

Hans samtidiga nickningar mot mer samtida diktare i form av referenserna till hiphop-kultur 

och rapmusik tar upp texten i ytterligare ett intertextuellt möte, och skapar därmed en mycket 

mångbottnad textvärld som placerar författaren i ett gigantiskt kulturellt sammanhang av 

andra berättare som också de uppenbarat sanningar för miljontals människor.

5.3 Öppningar mot retoriken i stort

Eftersom det verkar som att analyser av den retoriska funktionen hos poesi, skönlitteratur och 

låttexter ofta har fått stå tillbaka för analyser av mer ”seriösa” verk känns det intressant att 

överväga vidare forskning om framför allt diktens och sångens retoriska funktion och 

verkningsmedel.

Effekten hos valet av terministic screens och symbolhandlingar i språket blir mer aktuellt i 

och med att mer fokus riktas mot mekanismer som storytelling och mytbildning inom många 

sociologiska och organisatoriska teorier. Människans användande av berättelsen – och 

människans behov av att berätta – är något som kanske borde utforskas ytterligare just 

eftersom det har bäring på allas tillvaro med allt ifrån vardagliga sociala interaktioner till 

konsten att motivera sina anställda.

Över lag verkar det också intressant att mer övergripande se över retorikens genresystem. En 



gång i tiden räckte det med deliberativum, judiciale och demonstrativum för att beskriva de 

typer av tal som kunde rymmas inom läran. Men i och med att retoriken som ämne har 

expanderat och nu snarare behandlar kommunikation med symboler än konsten att tala är 

ämnet kanske i behov av ett bättre genresystem – och det som idag ryms under etiketten 

”epideiktik” verkar lite väl brett och spretigt för att faktiskt kunna utgöra endast en genre. Hur 

förhåller sig retoriken till konsten, som den ändå utger sig för att kunna uttolka (och som den 

kan uttolka i många fall)? Även om man kan argumentera att alla kommunikationshandlingar 

på någon nivå vill förmedla någon form av värde räcker inte Perelmans och Olbrecht-Tytecas 

definition av epideiktiken riktigt för att sammanfatta allt det som ryms under den etiketten 

idag. Även om jag anser att Rosenfield presenterar en bättre definition i sin etymologiska 

återgång till det faktiska rot-ordet bakom termen epideiktik – belysandet – så är även det en 

bristfällig definition för verk som tavlor och poesi. Att bara uppenbara sanningar räcker inte 

riktigt som förklaring till varför någon skulle sätta sig ned och skriva en bok som Det är bara 

gudarna som är nya.

Det är nästan så att en till genre måste till, en som kan fånga och beskriva det mänskliga 

behovet av att uttrycka sina erfarenheter och känslor, av att återberätta inte bara för senare 

generationer utan även för sig själv; berättandet för berättandets skull.

6. Sammanfattning

Johannes Anyuru presenterar i Det är bara gudarna som är nya den värld han ser omkring 

sig, filtrerad genom Homeros Iliaden. Hermeneutisk läsning av artefakten avslöjade dess 

egentliga retoriska syfte – att berätta, för berättandets och berättarens skull.

I mötet med epideiktisk teori är detta ett värdefullt fynd, som visar på en sällan 

uppmärksammad sub-genre av epideiktiken, vars syfte inte är att – som Perelman och 

Olbrechts-Tyteca menar att all epideiktik gör – förstärka redan existerande värden eller 

presentera nya värden, utan snarare att berätta om saker som åhöraren eller läsaren tidigare 

inte kände till. Lawrence Rosenfield definierar epideiktiken som sådan: uppenbarandet av det 

som tidigare varit fördolt; att dela med sig av sådant som andra kan vilja känna till. Men inte 

ens den definitionen tycks riktigt täcka in det mänskliga behovet av att berätta vidare vad man 

har upplevt och upplever, det mänskliga behovet av att uttrycka tankar.



Den här uppsatsen siktar som tidigare sagts inte på att omdefiniera epideiktiken som genre 

eller på att ge några definitiva svar vad gäller Johannes Anyurus författarskap eller poeter i 

allmänhet. Den siktar i stället på att väcka tankar om vad epideiktik faktiskt kan innebära, och 

att poesi är någonting som man bör ägna mer retorisk analys åt, på det att jag kanske kan 

förstå ytterligare lite av de mekanismer som driver det mänskliga berättandet.
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