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Abstract 

This work examines how the aesthetics of Japanese actor and playwright 

Zeami Motokiyo (1346-1443) offers insight into the value of the unseen 

elements in art, specifically in the art of acting. What acting makes appear is 

likened to a vessel, which creates an empty space of what doesn’t appear. 

This non-appearing element is at the same time what gives the vessel its 

function. Nō theater is described as an art of suggesting, giving a 

background to Zeami’s theories. The importance of the tangible in Zeami’s 

aesthetics is underscored in a discussion of the technique, beauty, 

specificity, and variation implied by the principals of two basic arts, 

monomane, and hana. Then, the way the actor according to Zeami can make 

use of the unseen to fascinate the spectator is thoroughly investigated, 

relating it among other things to the question of emotion in western theory of 

acting, and the japanese concept of yūgen. Finally, Zeami’s concept of hana 

is described as relying on both what appears and what doesn’t appear, and 

the relevance of hana as a definition of the value of art is emphasized. 
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Inledning 

Trettio ekrar förenas i hjulets nav; 

det är hålet i mitten som gör det användbart 

Forma lera till ett kärl 

det är tomrummet som gör det användbart 

Skär till dörrar och fönster på huset 

det är hålen som gör det användbart 

Därför kommer värdet av vad som är där 

men nyttan av vad som inte är där 

-Tao te ching 

Introduktion 

Åskådaren av ett konstverk, en film eller en föreställning, läsaren av ett 

litterärt verk, lyssnaren till musik, blir berörd av vad som syns och hörs 

och vad det förmedlar, vad som framträder. Detta är det vanliga 

antagandet bakom reflektioner över konsternas värde, verkningsmedel 

och regler, de som görs utifrån en åskådares eller kritikers perspektiv 

likaväl som en praktikers. Det framstår som en självklarhet. Samtidigt 

anas i all insiktsfull kritik och estetik den verkan som kommer av det i 

ett estetiskt objekt som inte framträder.  

Argumentet om konstarternas skillnader i Gotthold Ephraim 

Lessings Laokoon, exempelvis, bygger just på att värdet ligger i vad de 

kan framställa, med andra ord få att framträda. Lessing menar att 

litteratur med ord som följer på varandra kan få ett förlopp att 

framträda, medan bilder och skulptur genom att verka i rummet kan få 

en sammansatt helhet att framträda. Men fastän, eller kanske just för 

att han iakttar vad som framträder, visar sig det som inte framträder 

också helt väsentligt. ”Ty endast det är verkningsfullt som ger 

inbillningskraften fritt spelrum.”1 Konsten bör därför utelämna 

höjdpunkten, det yttersta, av vad den framställer. Utan att gå emot 

Lessings bedömningar går det att vända på utgångspunkten: Består 

                                            
1
 Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon eller om gränserna mellan måleri och poesi, övers. Sven-Olov 

Wallenstein (Göteborg: Daidalos, 2011), s. 23. 
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inte konsternas värde i vad de av nödvändighet eller klokhet avhåller sig 

från att framställa, snarare än vad de framställer? 

Om det som utgör konst lika mycket kommer av det osynliga, 

utelämnade eller hemliga som av konstens direkta uttryck, vilka 

principer, vilken teoretisk kunskap finns det om hur denna osynliga 

sida kan skapas? Jag försöker i denna undersökning närma mig ett 

svar på denna fråga via den japanska skådespelaren och dramatikern 

Zeamis traktater om skådespelarkonsten. På så sätt kommer vi också 

närmare ett svar på vad som, i Lessings ord, ”ger inbillningskraften fritt 

spelrum,” som fyller betraktaren av ett konstverk med en intensiv 

upplevelse av skönhet och liv. 

 Zeami Motokiyo (1346-1443) och hans far Kan’ami 

Kiyotsugu betraktas allmänt som grundarna av nō, en högt sofistikerad, 

ännu levande scenkonst. Zeamis skrifter om skådespelarkonsten, från 

början hemliga och publicerade först 1909,2 blandar praktisk 

teatererfarenhet och filosofisk, poetisk och religiös bildning. Förutom att 

erbjuda en ovärderlig källa för studier i japansk teaterhistoria och 

estetik i allmänhet uttrycker de skarpsinniga reflektioner över värdet av 

vad som inte framträder i konsten.  

Skådespelarens konst är för Zeami i grunden konkret, och 

något som uppnås genom målmedveten träning. Den består av dans 

och recitation, som Zeami kallar de två grundläggande konsterna 

(nikyoku), och av monomane, ett begrepp som ofta jämförs med mimesis, 

som jag i detta sammanhang valt att översätta ”gestaltning”. Men själva 

hana, blomman, Zeamis centralbegrepp för konstnärligt värde, blommar 

genom sin hemlighetsfullhet.3 Recitation, dans och gestaltning 

framträder för åskådaren, men grunden för konstens verkan är ändå 

                                            
2
 J. Thomas Rimer och Yamazaki Masakazu, red. och övers., On the Art of the Nō Drama: The Major 

Treatises of Zeami (Princeton: Princeton University Press, 1984), s. xxi. Texterna var skrivna enbart 

för Zeamis efterträdare, och överläts av Zeami åt Komparu Zenchiku. De ”återupptäcktes” 1909, men 

har dock kopierats i någon utsträckning också före detta. 

3
 ”a Flower [hana] blooms by maintaining secrecy.” Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō 

Drama, s. 59. 
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lika mycket det som inte gör det. Denna viktiga insikt ligger till grund 

för Zeamis anvisningar för hur skådespeleri ska utövas och betraktas. 

Det icke-framträdandes verkan är nödvändig för att fånga och behålla 

publikens intresse. Den utforskas därför av Zeami i allt ifrån 

skådespelarens uttryck, som bland annat bygger på principen 

om ”What is felt in the heart is ten; what appears in movement seven,”4 

till förhållandet till rollen och gestaltning, den inre förståelsen av 

konsten, och föreställningstillfället som helhet. 

 Zeamis reflektioner belyser det icke-framträdandes problem 

desto mer då de är inriktade på skådespeleri. Skådespelaren är 

nämligen den som framställer allt: ord, kropp, musik, mänsklighet och 

handling.  Skådespeleriet kan kallas den fullständiga mimetiska 

konsten. Ändå kan det sägas att skådespeleriet döljer lika mycket som 

det framställer. Att framträda som någon annan innebär i en mening att 

dölja sig själv. Att dölja något litet i en rörelse eller en replik skapar 

också en diskrepans mellan det framträdande och helhetsupplevelsen. 

Denna diskrepans, som kanske är mer hemlig och samtidigt mer 

fundamental än den är i andra konstarter, är en av de viktigaste 

aspekterna av vad som gör skådespeleri intressant. Jag menar således 

att Zeami, då han reflekterar över det icke-framträdande i just 

skådespeleriet, särskilt tydligt visar dess värde som estetiskt objekt. 

Dramateorin i Aristoteles efterföljd har uppvisat ett påtagligt 

ointresse för skådespeleri, till fördel för text- och pjäsorienterad 

dramaturgi. Denna brist har uppmärksammats inte minst genom teorin 

om postdramatisk teater, utifrån vilken det kan påstås att 

den ”dramatiska” diskursen överhuvudtaget, med sitt fokus på 

spänning och mening, bara kan behandla en viss typ av teater.5 Zeami, 

själv skådespelare, ger på ett helt annat sätt än en klassisk dramaturg 

en ingång till skådespeleriets särskilda villkor. 

                                            
4
 Zeami, Kakyō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 75. 

5
 Se Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, övers. Karen Jürs-Munby (London: Routledge, 

2006). 
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 Det enda sättet att förstå det som framträder och inte 

framträder är att se till båda samtidigt. Det intressanta med Zeamis 

teori är bland annat att den både riktar in sig på det som tilltalar 

publiken direkt, som teknisk färdighet, skönhet och fascinerande 

karaktärer, och på det som har sin verkan genom att utelämnas. 

Förhållandet kan liknas vid ett kärl och tomrummet inuti det: Kärlet gör 

att tomrummet finns, tomrummet gör kärlet användbart.  

Begreppet Tomhet (kū) är centralt i japansk estetik, och är 

kopplat till en buddhistisk dialektik mellan Vara och Intet (yū och mu). 

En estetik baserad på Tomhet är förknippad med ett förfinat, subtilt, 

kanske till och med otillgängligt och mystiskt uttryck. Utifrån den nō-

teater som går att se idag är det också enkelt att uppfatta ett sådant 

uttryck som centralt, då den sedan Edo-eran (1603-1868) blivit alltmer 

stillsam och högtidlig. Zeamis estetik kan och har också setts som just 

en sådan ”tomhetens” estetik. Men jag menar att Zeami, kanske för att 

han stod med en fot i en folklig och rituell tradition och den andra i 

hovkultur, zenbuddhism och waka-poetik,6 visar hur nō bygger på både 

den sinnligt uttrycksfulla och den avskalade sidan av konsten.  

Zeamis traktater beskriver ett skådespeleri som döljer då det 

visar. Detta skådespeleri visar något vackert, igenkännbart och 

tilltalande. För detta syfte finns det en tydligt definierad form. Samtidigt 

är det alltid annorlunda från gång till gång, och det finns alltid någon 

tvetydighet, några hemligheter. Det är dessa som gör att publiken 

verkligen blir trollbunden och engagerad. Zeamis analys av en konst 

som döljer då den visar tror jag säger något fundamentalt om vad det är 

i teater, och i konst överhuvudtaget, som verkligen fascinerar 

betraktaren.   

 

 

 

                                            
6
 Waka, sedermera tanka, är en traditionell form av japansk poesi, där varje dikt är uppbyggd av 31 

stavelser enligt 5/7/5/7/7. Ur waka uppstod senare haiku. 
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Områdesöversikt 

Zeamis traktater har varit föremål för stort intresse sedan 

de ”återupptäcktes” i början av 1900-talet. De har framför allt använts 

för att förstå och beskriva nō-teaterns estetik och historia. Ofta har 

också förhållandet till annan traditionell japansk estetik och till 

buddhism, särskilt zenbuddhism, utforskats. Inom teatervetenskapen 

studeras också Zeami som en av de första att formulera en omfattande 

teori om teater, och hans texter jämförs med Aristoteles och andra 

klassiska verk från olika traditioner. 

Mycket forskning om Zeami har bedrivits i Japan och 

presenterats på japanska, men en stor del även på engelska. Då jag inte 

besitter fördjupade kunskaper i akademisk eller klassisk japanska har 

jag varit tvungen att inrikta mig på den forskning som finns tillgänglig 

på engelska, samt använda mig av Zeamis verk i översättning. Denna 

inskränkning är givetvis en brist för undersökningen. Nyanserna i 

Zeamis originaltexter går således inte att urskilja, och många teoretiska 

texter om Zeami, nō och japansk estetik finns inte i engelsk eller svensk 

översättning.  

De två översättningarna av Zeami som jag använt mig av, 

den ena av J. Thomas Rimer och Yamazaki Masakazu, On the Art of the 

Nō Drama (1984), och den andra av Tom Hare, Zeami: Performance 

Notes (2008)7, anses å andra sidan mycket tillförlitliga. Tillsammans 

kompletterar de också varandra, då Yamazaki och Rimers har ett i min 

mening mer klart och elegant språk, medan Hares är präglat av stor 

filologisk noggrannhet. Eftersom jag har viss kunskap i japanska har 

jag kunnat bilda mig en god uppfattning om betydelsen av centrala 

begrepp i Zeamis traktater. Den sekundärlitteratur som finns tillgänglig 

på engelska är också rik och ger en bra grund för utforskningen av 

Zeamis estetik, även om den japanska forskningen eventuellt hade 

kunnat erbjuda mer uppdaterade och varierade analyser av Zeamis 

texter. 

                                            
7
 Tom Hare, red. och övers., Zeami: Performance Notes (New York: Columbia University Press 2008). 
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Zeami och japansk estetik 

Hare har förutom sin översättning av Zeamis traktater, som också 

inkluderar utförliga noter och kommentarer, gjort en omfattande 

undersökning av Zeami i boken Zeami’s Style (1986).8 Hare redogör där 

noggrant för vad som hittills framkommit om Zeamis liv och verk. Han 

inriktar sig sedan specifikt på vad som utmärker Zeami som dramatiker, 

och på nō-pjäsers struktur och olika genrer. Rimer och Yamazaki har 

båda skrivit klargörande inledningar till Zeamis texter i On the Art of the 

Nō Drama. Yamazaki ger här, liksom också i artikeln ”The Aesthetics of 

Transformation: Zeami’s Dramatic Theories” (1981),9 en analys av 

Zeamis estetik. Han tar bland annat upp förhållandet till Aristoteles och 

västerländskt drama, Zeamis släktskap med annan japansk estetik, 

Zeamis liv och ställning, samt skådespelarens psykologi. I ”The 

Aesthetics of Transformation” drar Yamazaki också paralleller mellan 

Zeamis estetik och fenomenologi och existensialism, samt reflekterar 

över vad Zeamis liv och verk säger om det mänskliga tillståndet. 

Litteraturvetaren Ueda Makoto analyserar Zeamis estetik i 

boken Zeami, Bashō, Yeats, Pound (1965)10 och i artikeln ”Zeami on Art: 

A chapter for the history of japanese aesthetics” (1961).11 Ueda 

beskriver Zeamis skönhetsbegrepp yūgen, och buddhismens och den 

japanska waka-poesins inverkan på Zeamis estetik. Han ser Zeami som 

ett exempel på den syntes av traditioner och influenser som han menar 

utmärker japansk medeltid.12 

                                            
8
 Thomas Blenman Hare, Zeami’s Style: The Noh Plays of Zeami Motokiyo (Stanford: Stanford 

University Press, 1986). 

9
 Yamazaki Masakazu, ”The Aesthetics of Transformation: Zeami’s Dramatic Theories,” övers. Susan 

Matisoff, Journal of Japanese Studies 7:2 (1981): s. 215-57. 

10
 Ueda Makoto, Zeami, Bashō, Yeats, Pound: A Study in Japanese and English Poetics (London: 

Mouron, 1965). 

11
 Ueda Makoto, ”Zeami on Art: A chapter for the history of japanese aesthetics,” The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism 20:1 (1961): s. 73-79. 

12
 Ueda, ”Zeami on Art”, s. 79. Med Japans medeltid avses vanligen Kamakura- och Muromachi-eran 

(1185-1603). 
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Många verk om japansk estetik och dess förhållande till 

bland annat zenbuddhism tar också direkt eller indirekt upp Zeami, nō-

teater och frågan om vad jag kallar det framträdande och det icke-

framträdande. En kanonisk text är Okakura Kakuzōs The Ideals of the 

East (1905),13 som med en genomgång av hur idéer och ideal från 

Indien och Kina slagit rot och utvecklats i Japan genom historien 

definierar många övergripande drag för den japanska estetiken. 

Beskrivningar som liknar Okakuras förekommer ofta i senare forskning. 

En senare och mer omfattande undersökning av japansk estetik 

återfinns i Izutsu Toshihiko och Izutsu Toyos sammanställning och 

analys av ett antal centrala estetiska texter i The Theory of Beauty in the 

Classical Aesthetics of Japan (1981).14 De analyserar bland annat 

Fujiwara no Teikas Maigetsushō, och Zeamis korta men viktiga text 

Kyūi.15 Både Okakuras och Izutsu och Izutsus undersökningar är 

emellertid präglade av en tes om att ett särskilt buddhistiskt inriktat 

drag återfinns i all traditionell japansk kultur. Således behandlar de 

inte Zeamis estetiks konkreta grund och praktiska innebörd, vilket 

utgör ett av mina intresseområden.  

En värdefull undersökning av yūgen, ett viktigt begrepp för 

Zeami och inom nō samt andra japanska konstformer, är Arthur 

Thornhills artikel ”Yūgen after Zeami” (1997).16 Den både förklarar olika 

aspekter av yūgen och behandlar skillnader mellan Zeamis och andras 

användning av begreppet. Thornhill har också översatt och reflekterat 

över Zeamis konstnärliga efterträdare Komparu Zenchikus estetik i Six 

Circles, One Dewdrop: The Religio-Aesthetic World of Komparu Zenchiku 

                                            
13

 Okakura Kakuzō, The Ideals of the East, with Special Reference to the Art of Japan (London: John 

Murray 1905). 

14
 Izutsu Toshihiko och Izutsu Toyo, The Theory of Beauty in the Classical Aesthetics of Japan (Haag: 

Martinus Nijhoff Publishers 1981). 

15
 För årsangivelser samt engelsk översättning av titlarna på japanska källtexter, se appendix, s. 106. 

16
 Arthur H. Thornhill III, ”Yūgen after Zeami”, i Nō and Kyōgen in the Contemporary World, red. James 

R. Brandon (Honolulu: University of Hawaii Press 1997). 
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(1993).17 Zenchikus teorier belyser naturligt nog mycket av det som 

Zeami tar upp, samtidigt som han rör sig mer på abstrakta, metafysiska 

plan än sin föregångare. Thornhills undersökning inriktar sig förutom 

på Zenchikus teori i sig lika mycket på hur buddhism, konfucianism 

och shintoism samspelar i de konstnärliga traktaten på Zeamis och 

Zenchikus tid. Han analyserar den diskurs som Zeami och Zenchikus 

teorier om nō verkade inom, och ger därmed många värdefulla ingångar 

till hur viktiga begrepp och resonemang ska förstås.  

Thornhill uttrycker en viss skepsis gällande överföringen av 

Zeamis teorier till ett fält utanför medeltida japansk estetik, emedan de 

till stor del bygger på detta specifika ramverk av litterär och religiös 

tradition.18 Detta är en invändning som inte saknar relevans för min 

egen undersökning. Jag anser dock trots denna invändning att Zeamis 

teorier kan tjäna som en utgångspunkt för formuleringen av en estetik 

med relevans långt bortom japansk medeltid och nō-teater. Med detta 

menar jag inte att Thornhills invändning är obefogad. Sammanhanget i 

vilket Zeami skrev sina traktater måste ägnas stor uppmärksamhet för 

en korrekt och djupare förståelse av dem. Med hänsyn till detta vill jag i 

undersökningen inkorporera en medvetenhet om japansk medeltida 

estetik som specifikt fält, till vilket bland annat Thornhills förklaringar 

är till hjälp, samtidigt som jag ändå vill använda Zeamis texter som en 

ingång till skådespeleri samt frågan om det icke framträdande också 

utanför detta fält 

 

Nō-teater 

Forskningen om nō ger en viktig grund för min undersökning av Zeami, 

dels för att förstå bakgrunden till hans estetik och dels därför att nō-

teaterns form fortfarande idag på intressanta sätt speglar de subtila, 

tvetydiga, antydande estetiska kvaliteter som Zeami utforskar. 

                                            
17

 Arthur H. Thornhill III, Six Circles, One Dewdrop: The Religio-Aesthetic World of Komparu Zenchiku 

(Princeton: Princeton University Press 1993). 

18
 Thornhill, Six Circles, s. 4 
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Bland litteraturen om nō-teater är ett centralt verk The Traditional 

Theater of Japan (1981),19 där första delen av Inoura Yoshinobu 

behandlar nō, och andra delen av Kawatake Toshio behandlar kabuki. 

Inoura tecknar nō-teaterns historia och olika stadier, och hur den växt 

fram ur och jämsides med andra konstarter. Hans redogörelse ger också 

inblick i vilka former nō-teatern har haft, samt i besläktade teaterformer.  

 Komparu Kunio, taiko-spelare (taiko: golvtrumma) i 

Komparu-skolan av nō samt arkitekturjournalist, har i The Noh Theater: 

Principles and Perspectives (1983),20 givit en bra introduktion till de 

olika tekniska aspekterna av nō samt även nō-teaterns praktik och 

estetik. Han går där noggrant igenom alltifrån scen till musik, mask, 

kostym och skådespeleri, och tar också fram viktiga principer bakom 

nō-teaterns form. Ett annat verk med en bra genomgång av nō-teaterns 

grunder är Nakamura Yasuos Noh: The Classical Theater (1971).21 

Nakamuras beskrivning är lik Inouras, men mer inriktad på den nu 

levande nō-teaterns uttryck än den historiska bakgrunden.  

Kawatake Toshio, kabukiexperten som skrivit den andra 

delen av The Traditional Theater of Japan, har också gjort en ambitiös 

granskning av den traditionella japanska teaterestetiken i förhållande 

till väst, i boken Japan on Stage (1990).22 Kawatake reflekterar bland 

annat över hur nō och kabuki då de har framförts i väst uppfattats, och 

han försöker definiera vissa centrala kännetecken för japansk 

teatertradition som är intressanta för att sätta Zeamis teori i ett större 

sammanhang. 

 

 
                                            
19

 Inoura Yoshinobu och Kawatake Toshio, The Traditional Theater of Japan (Tokyo: Japan 

Foundation, 1981). Ursprungligen publicerad i två separata volymer 1971. 

20
 Komparu Kunio, The Noh Theater: Principles and Perspectives, övers. Jane Corddry (Tokyo: John 

Weatherhill, 1983)  

21
 Nakamura Yasuo, Noh: The Classical Theatre, övers. Don Kenny (New York: John Weatherhill 

1971). 

22
 Kawatake Toshio, Japan On Stage: Japanese concepts of beauty as shown in the traditional theatre, 

övers. P. G. O’Neill (Tokyo: 3A Corporation, 1990).  
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Skådespeleriets villkor i ett vidare perspektiv 

Utöver detta har det varit relevant att undersöka forskningen om 

skådespeleri i vidare bemärkelse. Den traditionella teaterforskningen har 

ägnat lite intresse åt skådespeleriets särskilda egenskaper, till fördel för den 

dramatiska texten och de stora dramatikerna genom tiderna. Möjligen med 

undantag för Platons dialog Ion kan det sägas att de första egentliga 

teorierna om skådespeleri i väst skrevs först på 1700-talet, av Rémond de 

Saint-Albine, Antonio Francesco Riccoboni, Denis Diderot och Gotthold 

Ephraim Lessing. Intresset låg här mycket vid inlevelsens problem, nämligen 

om skådespelaren verkligen känner rollens känslor eller inte. De Saint-

Albine menade att det verkligt rörande skådespelet byggde på verklig känsla, 

men Riccoboni och Diderot argumenterade mot honom. Centralt i denna 

diskussion var också skådespelarens moral, som dessa fyra tänkare alla 

kände sig manade att försvara, om än på olika sätt. Konstantin 

Stanislavskijs teorier om skådespeleri från tidigt 1900-tal utvecklade tanken 

om det ”äkta”, med andra ord det inlevelsefulla, skådespeleriet vidare. 

Med dessa undantag har dock skådespeleriet åtminstone fram till 

på senare tid ägnats liten uppmärksamhet i den akademiska världen. Den 

danske kritikern Frederik Schyberg kallade 1949 skådespelarkonsten 

för ”den minst kända, minst utforskade delen av teaterestetiken.”23 Hans 

eget bidrag, Skuespillerens kunst, ger en god översikt av den diskussion som 

förts. Den innehåller också Schybergs egna iakttagelser av skådespelarens 

konst, som dock liksom mycket av föregångarnas teorier främst håller sig till 

frågor om inlevelse, psykologi och moral. 

 Den dramatikcentrerade teaterforskningen har blivit utmanad på 

allvar först på senare tid. Ett viktigt steg var Hans-Thies Lehmanns 

Postdramatisches Theater från 1999, i vilken han lanserar 

begreppet ”postdramatisk” och ”postdramatik”, för att beskriva den nya typ 

av teater som tagit form från 1960-talet och framåt. Boken gör upp med vad 

Lehmann kallar den ”dramatiska” traditionen, med rötter i Aristoteles poetik, 

                                            
23

 Frederik Schyberg, Skådespelarkonst, övers. Bertil Ströhm (Köpenhamn: Gyldendalske Boghandel 

Nordisk Forlag, 1949).  



Inledning   13 

 

som är en text-, menings- och dialektikcentrerad tradition. Det är dock inte 

en bok som behandlar främst skådespeleri. Det Lehmann tar upp rör frågor 

om teatern som händelse, teaterns betydelseskapande och förhållandet 

mellan teater och performance, vilket inte relaterar direkt till området för 

denna undersökning. 

 Ett värdefullt senare bidrag till teorin om skådespeleri är 

Acting (Re)considered (1995, 2002), redigerad av Phillip Zarrilli.24 Den 

behandlar både klassiska problem som inlevelse, och nya som 

motiveras av avant garde-teater, performance och icke-västerländsk 

teatertradition. Förutom texter om europeisk och amerikansk teater 

finns det också bidrag som behandlar öst- och sydöstasiatisk teater. En 

annan bra samling av diverse texter som alla utforskar skådespeleri 

finns i Theatre Arts on Acting (2008),25 med artiklar från tidskriften 

Theatre Arts Magazine som fanns åren 1916-1964. 

 Min egen undersökning ger en fördjupad analys av Zeamis 

traktater som en allmän teori om skådespeleriet och beskriver därmed 

aspekter som i hög grad är outforskade. Jag ger en mer omfattande 

beskrivning av hur samspelet mellan det direkta och det subtila 

fungerar, i teorin och konkret. Analysen betonar betydelsen av det 

vackra och igenkännbara och beskriver förhållandet mellan teknik och 

inlevelse i Zeamis teori, samt diskuterar Zeamis tanke om innovation, 

bland annat. På så sätt visar min undersökning på andra sätt än 

tidigare forskning gjort hur Zeamis teori kan vara till nytta inom estetik, 

kritik och teatervetenskap även utanför nō-teaterns område.  

 I min analys av Zeamis estetik diskuterar jag också hur 

skådespeleri specifikt belyser frågan om det som inte framträder i 

konsten. Detta har inte gjorts i någon större utsträckning förut, och 

kan, menar jag, visa sig vara en av de mest fruktbara vägarna till att 

förstå det icke-framträdandes estetiska verkan. 

 

                                            
24

 Phillip B. Zarrilli, red., Acting (Re)considered: A Theoretical and Practical Guide (New York: 

Routledge, 2002).  

25
 Laurence Senelick, red., Theatre Arts on Acting (London: Routledge, 2008). 
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Material och metod 

Mitt tillvägagångssätt har huvudsakligen varit att ta fram och reflektera 

över olika aspekter i Zeamis traktater. Rimer och Yamazakis 

översättning är den som jag primärt citerat, då jag anser dess språk 

mer naturligt och klart. Hares översättning har använts som ytterligare 

referens och i de fall en text inte är tillgänglig hos Rimer och Yamazaki. 

Zeamis texter är rika på olika teman, så jag har riktat in mig på de 

avsnitt som särskilt behandlar skådespeleriet och de som bäst tjänar till 

att belysa frågan om det framträdande och det icke-framträdande i 

konsten. Utgångspunkten för denna fråga är det som uttrycks i 

liknelsen med kärlet och tomrummet, nämligen att det första ger upphov 

till det andra, och det andra ger det första sitt värde. Detta är min egen 

ingång till Zeamis estetik, som har väglett mina läsningar och analyser. 

 Förutom Zeamis egna texter har jag använt mig av det 

material som står beskrivet i områdesöversikten ovan för att beskriva 

hans sammanhang. Med tanke på att nō-teater för många är ett relativt 

obekant område har jag ägnat det första kapitlet åt att beskriva hur nō-

teaterns form och historia relaterar till Zeamis texter och till frågor om 

det framträdande och det icke-framträdande.  

 Jag har även funnit det värdefullt att relatera Zeamis estetik 

till passager ur en viktig och uppslagsrik zenbuddhistisk text, 

Shōbōgenzō, och ur taoismens äldsta och viktigaste urkund Tao te ching. 

Shōbōgenzō är skriven av Dōgen (1200-1253), en av de viktigaste 

japanska zenmästarna och grundaren av Sōtō zen, zen-skolan som 

Zeami också var knuten till.26 Jag har använt mig av en översättning av 

ett urval av 13 av verkets texter, av Thomas Cleary (1986).27 Dōgens 

sofistikerade zenbuddhistiska sätt att resonera, som bryter 

förväntningar och invanda tankemönster och avhåller från att förklara 

allt, har många likheter både med Zeamis sätt att skriva och med den 

                                            
26

 Se Hare, Zeami’s Style, s. 32. 

27
 Thomas Cleary, övers., Shōbōgenzō: Zen Essays by Dōgen (Honolulu: University of Hawaii Press 

1986). 
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estetik Zeami beskriver. Dōgens essäer, samt Clearys klargörande 

kommentarer, har också tjänat till att beskriva grundläggande 

filosofiska problem inom zen och japansk estetik, såsom Vara och Intet 

eller Tomhet och Form. 

 Tao te ching, ibland kallad Lao Tzu efter sin förmodade 

upphovsman, är skriven i Kina ett antal hundra år f.kr. Zeami har inte 

ett direkt förhållande till taoismen som han har till buddhism, men 

många taoistiska principer kan sägas ha tagits upp och utvecklats i den 

senare, särskilt i zen-läran. Tao te ching förblev även som kinesisk 

klassiker aktuell på Zeamis tid, och han refererar specifikt till den på 

ett ställe i Kyūi.28 Det viktiga skönhetsbegreppet yūgen har likaså en 

koppling till Tao te ching.29 Huvudorsaken till att jag velat använda 

taoismens klassiker har dock varit att den lägger grunden för en filosofi 

om hur det som inte framträder ändå kan verka. Liknelsen som på sätt 

och vis sammanfattar hela min uppsats, om kärlet och tomrummet som 

möjliggör varandra, är hämtad från Tao te ching. Dessutom är själva 

Tao, Vägen, inte minst ett begrepp om en kraft som verkar utan att 

framträda, utan att direkt förnimmas. Tanken om en sådan kraft tar sig 

också uttryck i principen om wu wei, att verka utan att handla, en 

princip som ger en viktig ingång till Zeamis förståelse för 

skådespelarens konstnärliga aktivitet. 

 På vissa ställen har jag också diskuterat hur Zeamis estetik 

kan förstås i förhållande till västerländsk teatertradition och teaterteori. 

För att förtydliga vad som utmärker nō är det naturligt att också 

beskriva skillnaderna gentemot teaterformer som är välbekanta i väst. I 

detta sammanhang tar jag bland annat upp grundläggande skillnader 

mellan Zeamis teorier och Aristoteles. Jag förhåller också i ett avsnitt 

Zeamis anvisningar för skådespeleri till diskussionen om teknik och 

inlevelse i skådespeleriet som förts av Diderot och Stanislavskij, med 

                                            
28

 Den sjätte nivån av konstnärlig förmåga beskrivs med en variant av de första raderna av Tao te 

ching. Zeami, Kyūi. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 121-122. 

29
 Jag återkommer till detta. Se kapitel 3, ”Motsatser, tvetydighet, yūgen”, s. 69-70.  
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flera. Schybergs bok Skådespelarkonst har använts för att få en 

överblick över de klassiska teorierna om skådespeleri i väst.  

Lessings teorier återkommer som en referenspunkt i 

undersökningen. Han är en av de mest betydande teaterkritikerna och 

dramaturgerna, men framför allt har hans ståndpunkter visat sig 

jämförbara med Zeamis. Det kan tyckas långsökt att se likheter mellan 

dessa två tänkare, så avlägsna både kulturellt och i tid. Men Lessing 

var lik Zeami i det att han var kritiker snarare än filosof. Med detta 

menar jag att han utgick från huruvida ett konstverk var effektivt eller 

inte för att formulera teorier om hur och varför det var det, snarare än 

att definiera allmänna begrepp om det sköna.30 Zeamis estetik utgår 

likaså ständigt från hänsyn till vad som fångar publikens intresse. Båda 

formulerar således regler eller principer för konsten utifrån erfarenhet, 

och båda tillstår också att dessa principer kan motbevisas av genialitet. 

Särskilt intressant är att Lessing i sin Laokoon genom att titta på 

konstens konkreta verkningsmedel, det som framträder, har dragit en 

slutsats om att det som inte framträder också har en verkan. 

 

Disposition 

Det första kapitlet ger en ingång till Zeamis estetik via nō-teatern. Jag 

beskriver här mycket kort nō-teaterns historia, dess form, och på vilka 

sätt den kan sägas skilja sig från västerländsk teater. Syftet är dels att 

ge en bakgrund till Zeamis traktater, dels att visa hur nō-teatern som 

form ofta på ett konkret sätt exemplifierar den dynamik mellan 

framträdande och icke-framträdande som jag tar fram i Zeamis teorier. 

 Det andra kapitlet behandlar vad jag kallar det framträdande 

i Zeamis estetik. Jag argumenterar här först för att det konkreta och 

sinnliga bör ses som en grundpelare även för Zeamis mer högtflygande 

abstrakta resonemang. Sedan inriktar jag mig på hur Zeami beskriver 

de medel skådespeleriet har att tillgå, de aspekter det ska förmedla, och 

                                            
30

 Denna definition av kritik som en disciplin skild från filosofisk estetik bygger bland annat på just 

Lessing. Se Lessing, Laokoon, s. 7 
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vad som tilltalar publiken. Jag vill visa att alla dessa beskrivningar 

bottnar i hänsyn till det sinnliga, det framträdande. 

 I det tredje kapitlet kommer jag så till det icke-framträdande 

i Zeamis estetik. Detta är den största delen av min undersökning. Här 

utforskar jag hur de konkreta verkningsmedel som beskrevs i det förra 

kapitlet även om de är grunden, inte räcker till för att skapa intresse på 

scenen. Jag ger en beskrivning av hur Zeami betraktar skådespelarens 

förhållande till sin konst, vad som är konkret eller medvetet och 

abstrakt eller omedvetet, och säger något om hur detta kan relateras till 

hur skådespeleri beskrivits i väst. Vidare behandlar jag Zeamis 

skönhetsbegrepp och tankar om återhållsamhet och tvetydighet. Hur 

skådespeleriet kan verka genom det icke-framträdande förtydligas 

ytterligare i en analys av vad som för Zeami utgör skådespeleriets 

högsta former. 

 Det sista kapitlet är inriktat på Zeamis centralbegrepp hana, 

blomman. Med tanken om hana som central punkt utforskar jag här 

samspelet mellan de framträdande och de icke-framträdande kvaliteter 

som behandlats i tidigare kapitel. Genom beskrivningen av hanas 

viktigaste kännetecken åskådliggörs Zeamis förståelse av konst. Jag 

diskuterar innebörden av hemligheter och av innovation utifrån Zeamis 

teori, och förklarar varför hana är relevant som en definition av det 

värdefulla i konsten. 

Avslutningsvis gör jag en mycket kortfattad sammanfattning 

av huvudlinjerna i uppsatsen. 

 



 

 

1 – En antydandets konst 

In the nō in general, the principle of suggesting a larger view through 

the imagination serves as the basis for our art. 

   -Zeami 

Nō-teatern fulländades, brukar det sägas, under Muromachi-eran (1337-

1573), inte minst genom Zeamis konstnärliga gärning. Zeami var shōgun 

Ashikaga Yoshimitsus gunstling (och förmodligen även kärleksobjekt) från år 

1374, då de var 11 respektive 16 år gamla. Detta orsakade viss skandal 

eftersom nō, som då kallades sarugaku, ännu hade låg social status.31 Bland 

annat genom Yoshimitsus stöd och genom att Zeami fick möjlighet till högre 

bildning kom dock nō snart att bli en aristokratisk konst. 1408 framfördes 

en nō-föreställning för kejsaren, en indikation på att konsten då hade fått ett 

brett stöd i det japanska hovet.32 

 Zeamis traktater är fortfarande den viktigaste källan för i princip 

alla undersökningar av nō. Konstens rötter sträcker sig samtidigt tillbaka 

ända till de uråldriga shinto-danserna och sångerna (kagura). Det är också 

en ännu levande konstform, som självklart utvecklats mycket sedan Zeamis 

tid. Nō är en konst som utmärks av att lämna mycket åt åskådarens 

inbillning, med andra ord av att utnyttja effekten av det som inte framträder. 

Detta märks tydligt i Zeamis teorier, men är också något som hör till nō i 

allmänhet, både före och efter hans tid.  

Zeamis beskrivningar vittnar om nō-teaterns dubbla arv, dels 

ifrån folklig underhållning, dels ifrån hovkulturen. Nō idag bär fortfarande 

på detta dubbla arv, samtidigt är förankringen i en bred folklig tradition 

mindre tydlig då nō blivit en angelägenhet nästan enbart för konnässörer.33 

                                            
31

 En stor skandal var då shōgun lät Zeami sitta bredvid sig under Gion-festivalen 1378, vilket 

upprörde aristokratin. Se Hare, Zeami’s Style, s. 16 

32
 Yamazaki, ”Aesthetics of Transformation,” s. 225. Yamazaki menar att nō då kunde sägas ha 

den ”totala popularitet” som Zeami formulerade som ett mål för konsten. 

33
 Nō-teaterns publik utgörs huvudsakligen av kännare. Det är dock inte bara en högutbildad elit, 

många av de som ser nō är amatörer som tränar dans under en nō-mästare. Den utbredda 

amatörverksamheten är idag mycket viktigt för konstens fortlevnad. 
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Skillnaderna till trots är det subtila, antydande uttrycket också idag 

kännetecknade för nō-teatern, och på så sätt belyser den och Zeamis teorier 

om det framträdande och icke-framträdande varandra.   

 

Kort historik 

Sarugaku, som sedan skulle bli nō, utvecklades redan under Heian-perioden 

(794-1185)34 ur en scenisk form som kallades sangaku, och kom att 

kombinera i stort sätt alla då kända former av folklig underhållning. Dessa 

hade sina ursprung både i Japans folkliga och rituella scenkonster (kagura, 

shirabyōshi-dans och dengaku, med flera), och i den hovkultur som kom via 

Kina och Korea (gagaku, gigaku, sangaku). Vid Zeamis tid var sarugaku 

(vilket kan översättas ”apkonst”) redan en utvecklad konstform, och alla 

tempel och helgedomar anställde sarugaku- och dengaku-trupper för att 

uppträda vid religiösa och minnesceremonier.35 Zeamis far Kan’ami var 

ledare för en sådan trupp. Han var en mycket omtyckt skådespelare och en 

förnyare inom nō, och hans trupp fick äran att 1374 uppträda för shōgun, 

vilket medförde att den unge regenten fick upp ögonen för Zeami. 

Genom att förvalta sin fars arv, där tonvikt låg på monomane 

(gestaltning), och kombinera det med influenser från Ōmi-sarugaku,36 samt 

med bildning inom kinesiska klassiker, zenbuddhism och waka-poesi, 

utvecklade Zeami i sin tur sarugaku till en aristokratisk konst. Samtidigt 

behöll han tanken om att nō skulle tilltala också allmänheten. Zeamis ovilja 

att definitivt välja det förfinade framför det folkliga gör hans traktater desto 

mer intressanta. Då de bygger på hänsyn till popularitet och praktiska 

omständigheter i kombination med en högst sofistikerad sensibilitet får de 

giltighet långt utanför hans egen tid och sammanhang.  

Utvecklingen under Kan’amis och Zeamis tid är allmänt betraktad 

som avgörande för nō-teaterns form, och retrospektivt kallar man konsten 

                                            
34

 Nakamura, Noh, s. 59. 

35
 Nakamura, Noh, s. 65-66.  

36
 Vid Zeamis tid fanns två övergripande skolor inom sarugaku, Yamato och Ōmi, Kan’ami (och 

följaktligen också Zeami) hörde till den förra. Ōmi-sarugaku kännetecknades av större tonvikt på 

yūgen snarare än monomane. Både yūgen och monomane behandlas mer utförligt i kapitel 2 och 3.    
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från denna tid framåt för nō eller nōgaku istället för sarugaku.37 Komparu 

Zenchiku, Zeamis styvson och konstnärliga arvtagare,38 formulerade också 

viktiga teorier om nō, som ännu mer än Zeamis närmade sig poesi och 

buddhism.  

Från mitten av 1400-talet, under vad som kallades Sengoku-eran 

eller de krigande staternas era, decentraliserades makten. Nō kom då att bli 

mer provinsiellt och kanske mindre förfinat, samtidigt som det etableras på 

bred front i Japan. Detta har inneburit att nō, tillsammans med ikebana 

(japanskt blomsterarrangemang) och cha no yu (teceremoni), idag kan sägas 

utgöra Japans kulturella ryggrad.39  

Under Edo-eran (1603-1868) tog utvecklingen en annan vändning. 

Nō blev den officiella ceremoniella konsten (shikigaku), och direkt styrt av 

Tokugawa-shogunatet. Nō-teatern genomgick under denna tid en strikt 

formalisering och cementering, vad gäller repertoar likaväl som skådespeleri, 

nō-scenens utseende, masker, etcetera. Återigen, men på ett annat sätt än 

förut, blev nō en aristokratisk konst. Detta kan sägas ha inneburit en 

renässans för den uppskattning för det subtila och graciösa som uttrycks i 

Zeamis teorier.40 Samtidigt såg den nō-teater som utvecklades från 1600-

talet och framåt mycket annorlunda ut från den på Zeamis tid. 

Föreställningarna hade tidigare haft ett snabbare tempo och varit mer 

varierade.41 Anspråket att tilltala även den breda massan som finns hos 

                                            
37

 Nōgaku är ett begrepp som innefattar både nō och kyōgen, som framförs tillsammans. Det skulle 

dröja två sekler innan sarugaku allmänt kom att kallas nōgaku men de förändringar som skiljer de två 

började ske på Kan’amis tid i mitten av 1300-talet. Inoura Yoshinobu menar att allt som är 

fundamentalt för nō blev fastställt under denna tid. Inoura och Kawatake, Traditional Theater of Japan, 

s. 13, 81. 

38
 Zenchiku var ledare för en egen sarugaku-trupp, Komparu-skolan, och gift med Zeamis dotter. Efter 

Zeamis son Motomasas död mottog han Zeamis undervisning. On’ami, Zeamis brorson, var shōgun 

Ashikaga Yoshinoris favorit och utnämndes till ledare för Kanze-skolan, mot Zeamis vilja.  

39
 Nakamura, Noh, s. 121-122. 

40
 Nakamura Yasuo uttrycker det som att ”Zeami, who had left the world quite some time before, was, 

figuratively speaking, reborn during the Tokugawa period.” Nakamura, Noh, s. 135. Inoura ger också 

uttryck för en liknande uppfattning, Inoura och Kawatake, Traditional Theater of Japan, s. 95. 

41
 Se exempelvis Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. xxiv-xxvii. 



1 – En antydandets konst   21 

 

Zeami försvann också mer och mer. Arthur Thornhill menar att den 

högtidliga stil som kännetecknat nō sedan Edo-eran egentligen snarare är i 

enlighet med Komparu Zenchikus buddhistiskt och poetiskt betonade teorier 

än Zeamis.42 

Då nō blev en högst förfinad form knuten till nobiliteten och 

religionen växte två andra folkliga underhållningsformer fram. Kabuki och 

bunraku (japansk dockteater) som etablerades vid denna tid hade mer 

världsliga teman och ett mer realistiskt uttryck (fastän fortfarande långt från 

realism), som tilltalade den växande köpmannaklassen. Kabuki hämtade 

mycket från nō och en stor del av kabuki-pjäserna är bearbetningar av nō-

pjäser, men teman och uttryck reflekterade en ny tid och tilltalade en annan 

publik.43 Denna så att säga arbetsdelning har inneburit att nō och kabuki 

utvecklats självständigt från varandra, och de förblir än idag vitt åtskilda 

socialt och estetiskt.  

De strikta former för nō som utvecklades under Edo-eran är i stor 

utsträckning oförändrade. I Zeamis teorier går det att se grunden till 

nutidens högtidliga nō, och många av hans principer tycks fortfarande 

efterlevas. Samtidigt visar Zeamis traktater tydligt nō-teaterns folkliga 

bakgrund och ger en bild av en annorlunda, bredare nō. 

 

En antydandets konst 

”Not to display, but to suggest, is the secret of infinity. Perfection, like all 

maturity, fails to impress, because its limitation of growth.” Så skriver 

Okakura Kakuzō i The Ideals of the East, angående det estetiska idealet 

under Muromachi-eran (då Zeami levde), i stor utsträckning präglat av 

zenbuddhismen.44 Detta ideal är ingenstans mer markant än i nō-teatern, 

där, i Okakuras ord, ”the standard of excellence is an infinite suggestiveness, 

naturalism the one thing to be condemned”.45 Nō-teaterns särskilda form 

                                            
42

 Thornhill, ”Yugen after Zeami”, s. 55 

43
 För mer om detta se ”Tokugawa Theater. The Four Great Performing Arts.” Inoura och Kawatake, 

Traditional Theatre of Japan, s. 133-145. 

44
 Okakura, Ideals of the East, s. 177  

45
 Okakura, Ideals of the East, s. 183 
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och Zeamis förståelse av det som framträder och det som inte framträder är 

intimt förbundna. Nō kan kallas en antydandets konst. Allt som bygger upp 

en föreställning verkar till stor del inte genom att visa, utan genom att 

antyda. 

 Det första elementet är nō-scenen, som sedan Edo-eran alltid är 

identiskt utformad. Den är till synes enkel, en kvadratisk yta med ett tak 

och en synlig gångväg (hashigakari) som leder från omklädningsrummet, och 

utan utsmyckning förutom en stiliserad tall målad i fonden.46 Dess 

kännetecken är tomhet: en tom plats som genom skådespelarens 

framträdande och publikens föreställning får olika innebörd. Även då den 

fylls med innebörd förblir den samtidigt tom, den kan alltid på nytt fyllas, 

och publiken upphör inte att förhålla sig till tomheten. Scenen är som en 

underspecificerad yta, som en behållare som kan fyllas med innehåll men 

vars innehåll aldrig går att se och aldrig blir kvar från en stund till en annan.  

Rekvisita förekommer sparsamt i vissa pjäser och är då alltid 

antydande. Miljöer och landskap i berättelsen tar form i fantasin, genom 

textens beskrivningar och skådespelarens mer eller mindre abstrakta 

gestaltning. Detta innebär också att publiken är aktivt medskapande i 

konstverket, något som gäller för all teater och kanske all konst, men i nō är 

det ännu mer påtagligt. Allt som händer på nō-scenen är utan publiken 

ofärdigt. Komparu Kunio menar därför att att nō inte är något som bara 

ska ”uppskattas” utan något som ska ”upplevas”, och liknar det vid te-

ceremoni, där konsten inte är ett verk utan den delade tiden och rummet.47 

Eftersom scenrummet förblir tomt är det fiktionella rum som 

antyds föränderligt, genom ord och uttryck kan handlingen ögonblickligen 

förflyttas i tid och rum. Denna fantasins fria flykt är kanske, som Kawatake 

Toshio föreslagit, ett av de viktigaste kännetecknen för traditionell japansk 

teater.48 

                                            
46

 Den är till synes enkel men det finns principer bakom varje del av den och den har många lager av 

betydelse. Se Komparu Kunios genomgång av nō-scenen i Komparu, Noh Theater, s. 109-150  

47
 Komparu, Noh Theater, s. xxi. 

48
 Kawatake, Japan On Stage, s. 43. 
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Musiken, som kallas hayashi, är en oundgänglig och integrerad 

beståndsdel i nō. Den är liksom scenen sparsmakad. Musikensemblen 

består vanligen av flöjt, liten och stor handtrumma, och golvtrumma. De 

enkla ljuden gör musiken suggestiv. Skådespelarens repliker framförs också 

med olika sorters sång, som samspelar på olika sätt med musiken.  

Sättet att recitera49 och dansa är i hög grad förutbestämt av 

traditionen. Det finns bestämda mönster för olika uttryck, alltid subtila och 

eleganta, långt ifrån något naturalistiskt. Genom att skådespelarens uttryck 

snarare antyder än direkt visar finns det ett tydligt avstånd mellan vad som 

framträder och känslan som det ger upphov till. Detta avstånd är inte 

oviktigt. När huvudrollen, shite, exempelvis sitter stilla på scenen medan 

kören sjunger i hans ställe uttrycker han samtidigt något, det kallas enligt 

ett gammalt talesätt seichū no dō, rörelse i stillhet. Likaså i den särskilda 

glidande gångstilen i nō, hakobi, hålls kroppen stilla. Detta kallas då dōchū 

no sei, stillhet i rörelse.50 Zeami behandlar också sådana paradoxer samt 

vad som händer när skådespelaren ”gör ingenting”, som vi ska se i kapitel 3. 

Maskerna är också en väsentlig del av nō. Shite, huvudrollen, har 

i allmänhet mask, alltid om rollen är en övernaturlig varelse eller kvinna.51 

Maskerna är uttrycksfulla och har rik symbolisk betydelse. En viktig aspekt 

av masken är också det enkla faktum att den döljer skådespelarens ansikte. 

Rollens karaktär och känslor kan skådespelaren därmed endast antyda med 

sättet han rör sig och sjunger.  

Masken har ofta ett neutralt uttryck. Den är inte uttryckslös, 

men inte heller arg, glad, sorgsen eller något liknande, utan ska kunna 

skifta emellan dessa känslolägen.52 Det kan sägas att maskens känsla inte 

framträder. En och samma mask kan därmed uttrycka en mängd olika 

känslor. Komparu beskriver det som att nō avstår från råa ansiktsuttryck 

                                            
49

 Jag använder ”recitation” för att beskriva det mer eller mindre musikaliska framförandet av repliker i 

nō. På engelska brukar det kallas ”chant.” 

50
 Nakamura, Noh, s. 227-228. 

51
 Alla skådespelare i nō är män. 

52
 För att verka mer levande är också nō-masken alltid något asymmetrisk. 
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bara för att istället kunna ge upphov till ett oändligt antal uttryck i 

åskådarens sinne.53  

Nō-masken uppfattas ofta som något exotiskt i väst, och får inte 

sällan fungera som symbol för japansk kultur i stort. Men maskspel är långt 

ifrån frånvarande i den västerländska teaterhistorien. Dessutom är värdet av 

att maskens känsla inte framträder, en av nō-maskens hemligheter, inte 

egentligen främmande för en västerländsk konstsyn. Det är direkt jämförbart 

med det som utifrån Lessing kan ses som värdet av att en skulptur 

utelämnar höjdpunkten:  

Om Laokoon suckar så kan inbillningskraften höra hans skri; om han 

ger upp ett skri så kan den ifrån denna föreställning varken stiga en 

nivå uppåt eller nedåt utan att låta honom framträda i ett mer 

uthärdligt och därmed mer ointressant tillstånd.54 

Nō-masken kan likt nō-scenen sägas vara som en 

underspecificerad yta, som genom text, musik och skådespelarens närvaro 

skiftar innebörd för åskådaren. Masken är inte tom som scenen, men den är 

långt ifrån mättad med innehåll. Att frånvaron av levande ansiktsuttryck är 

en medveten estetik framgår desto tydligare av att skådespelare vid de 

tillfällen de framträder utan mask håller sitt ansikte neutralt. Zeami har 

också uttryckligen föreskrivit detta:  

(…) actors sometimes alter their own ordinary facial expressions in an 

attempt to create some particular effect. The results are always 

without interest. The performance should rather be constructed from 

the movements and general feeling of the person being portrayed.55 

Kostymen fungerar delvis på ett liknande sätt som maskerna. 

Skådespelarnas scenkläder är visserligen inte särskilt sparsmakade utan de 

är utstuderat vackra och består av många plagg. Men kostymens form och 

storlek döljer också effektivt skådespelarens kropp, precis som masken 

döljer hans ansikte. Därför blir den ännu ett element som begränsar 

skådespelarens direkta gestaltning, men lämnar utrymme för antydan.  
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 Komparu, Noh Theater, s. 224. 

54
 Lessing, Laokoon, s. 24 

55
 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 12 
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I alla aspekter av nō-teatern finns det med andra ord en viss 

återhållsamhet, ett utelämnande av något slag. Nō kan av denna anledning 

kallas en konst av ma, som Komparu menar i The Noh Theater.56 Ma har 

ingen riktig motsvarighet i svenska, men kan sägas betyda tomrum eller 

intervall. Ordet används i många olika sammanhang på japanska och avser 

antingen rum eller tid eller både och. Som estetisk princip relaterar ma till 

alla konstarter, särskilt inom den japanska traditionen.57 Ma avser det 

avsiktliga tomrum i tid eller rum som i är ett positivt element i sin egen rätt, 

som Komparu skriver: ”(…) the word ma is used not to express some vague 

abstraction but to indicate designed negative time and negative space, with 

both dimensions and functions.”58 Att säga att nō är en antydandets konst 

är detsamma som att säga att nō är en konst av ma, vilket i Komparus ord 

är ”tidens och rummets vetenskap,”59 men också kan beskrivas som det 

framträdandes och det icke-framträdandes vetenskap.   

Nomura Shirō, en nutida nō-skådespelare, beskriver nō 

som ”nästan uttryckslöst uttryck” (muhyōjō no chikai hyōjō).60 Nomuras 

formulering fångar tanken om ma, och balansen mellan direkt uttryck och 

antytt uttryck, där det antydda är möjligt genom det direktas relativa 

uttryckslöshet. Denna balans är också central i Zeamis estetik, vilket jag ska 

utforska grundligare i kapitel 3. Skickligheten består i att visa utan att visa, 

i Nomuras ord: ”Even though nō is an interior art based on the least possible 

movement, it must be highly expressive. It is a paradox. Nō is a paradoxical 

art.”61 
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 Komparu, Noh Theater, s. 70 

57
 Se Komparu, Noh Theater, s. 74. 

58
 Komparu, Noh Theater, s. 72. 

59
 ”Ma: the science of time and space.” Komparu, Noh Theater, s. 70. 

60
 Nomura Shirō, ”Teaching the Paradox of Nō,” övers. James R. Brandon, i Nō and Kyōgen in the 

Contemporary World, red. James R. Brandon (Honolulu: University of Hawaii Press, 1997), s. 202. 

61
 Nomura, ”Paradox of Nō,” s. 205. 
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Skönhet i nō 

För att förstå nō-teaterns estetik är det viktigt att iaktta skillnaden gentemot 

modern västerländsk teater gällande vilken effekt som eftersträvas. 

Tonvikten i nō kan förenklat sägas ligga mindre på dramatisk utveckling och 

verklighetsframställning och mer på skönheten som egenvärde, på den 

enskilda skådespelaren, på recitation och dans, och på gestaltningen av det 

översinnliga. I nō får vi en upplevelse av det mänskliga tillståndet genom en 

poetisk framställning av ett utsnitt ur en persons öde, mer än genom 

interaktion och utveckling. Komparu ger följande beskrivning: 

The image of the human character, which is of greatest relative 

importance, is not evoked through interaction with other human 

beings; rather the character is given life and breath by depiction of the 

complexities of life and death involved in that figure’s personal battle 

with fate – this is what is deeply impressed upon the consciousness of 

the viewer. Thus the cast of a Noh play is kept as small as possible, 

and each play focuses on just one section of, or one single event in, 

the life of one person.62 

Koncentrationen som Komparu beskriver påminner visserligen om 

Aristoteles klassiska teori om tidens, rummets och handlingens enhet. Men 

nō-teatern klarar sig i stort sett utan det som är viktigast för Aristoteles, en 

dramatisk handling, och förhåller sig relativt fritt till den mimetiska 

framställningen av verklighet.  

Pjäsens genre och ton bestäms av vad för sorts karaktär som är 

shite. Shite, ”den som gör”, är mer än bara huvudrollen i vanlig bemärkelse, 

den är hela föreställningens centrum. Nō-pjäser brukar delas in i fem typer 

beroende på shite: pjäser om gudar eller övernaturliga väsen, om krigare, om 

kvinnor, om galna människor, och om demoner. Ett fullständigt program ska 

enligt tradition inledas med föreställningen Okina,63 och därefter bestå av en 

föreställning av varje kategori, i denna ordning, med fyra kyōgen-

föreställningar emellan.64  
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 Komparu, Noh Theater, s. 45 

63
 Okina är en mycket gammal ceremoniell dans. Som nō-föreställning tillhör den sin egen kategori.  

64
 Ett sådant program varar 7-8 timmar. Så långa program sätts dock mycket sällan upp idag. Inoura 

och Kawatake, Traditional Theater of Japan, s. 110. Kyōgen är en traditionell form av komedi eller fars 

som framförs tillsammans med nō.  
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Ordningen utgår från en tredelad struktur som benämns jo-ha-

kyū, den första föreställningen utgör jo, följande tre ha (dessa tre utgör i sig 

en jo-ha-kyū-struktur) och den sista kyū. Jo är introduktion, ha 

betyder ”brott”, och kyū som ofta medför en höjning av tempo, betyder 

bokstavligen ”snabb”. Principen om jo-ha-kyū, som kommer från bugaku, är 

för Zeami mycket viktig, och definierar pjäsernas ordning, strukturen inom 

pjäsen samt även de små delarna av ett framträdande. Till skillnad från den 

västerländska dramaturgin kan jo-ha-kyū sägas vara en estetiskt betingad 

princip som syftar till skönhet, omväxling och harmoni, snarare än en 

dramatiskt betingad princip för att skapa spänning i pjäsens handling. 

Flertalet nō-pjäser har en struktur liknande den Zeami definierat 

utifrån principen om jo-ha-kyu.65 Nō har med andra ord en tydligt definierad 

och rigid dramaturgi. Det är en teater som inte behöver kunna berätta alla 

slags historier. Rollerna är få och konflikter och dramatiskt förlopp har 

mindre betydelse, istället är recitation och dans, de två grundläggande 

konsterna (nikyoku) som Zeami kallar dem, vad som framför allt bygger upp 

en nō-föreställning. Att framföra nō heter signifikativt nog på japanska ”att 

dansa nō” (nō o mau). 

Skönheten ligger mycket i samspelet mellan alla element, i den 

känsla som förbinder dem. Ernest Fenollosa uttrycker det på följande sätt: 

The beauty and power of Noh lie in the concentration. All elements – 

costume, motion, verse, and music – unite to produce a single 

clarified expression. Each drama embodies some primary human 

relation or emotion; and the poetic sweetness or poignancy of this is 

carried to its highest degree by carefully excluding all such obtrusive 

elements as a mimetic realism or vulgar sensation might demand.66 

                                            
65

 En femdelad struktur. Birollen, waki (ofta någon typ av ledsagare), gör entré (jo), därefter träder 

shite fram, shite och waki samtalar, och shite framför en sång (ha), och slutligen avslöjas huvudrollens 

verkliga identitet, som tidigare varit dold, och shite dansar (kyū). Se Inoura och Kawatake, Traditional 

Theater of Japan, s. 111. 

66
 Ernest Fenollosa och Ezra Pound, ’Noh’ or Accomplishment: A Study in the Classical Stage of 

Japan (London: Macmillan, 1916), s. 120. 
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Den övergripande stämning som Fenollosa beskriver var uppenbart också av 

högsta vikt också för Zeami, som i Sarugaku dangi skriver att ”As long as the 

atmosphere is appropriate, the performance will show no shortcomings.”67 

En nō-föreställning har också religiöst syfte. På nō-scenen 

framträder ofta gudar som ger en slags befrielse från lidande, eller spöken, 

besatta och demoner som blir befriade (eller om demonerna är bortom hjälp 

blir de kuvade). Dansen, som allmänt utgör höjdpunkten i en föreställning, 

har också en renande eller välsignande kvalitet. Dans och stampningar i 

golvet är förknippade med den viktiga Shintomyten om Ama no Uzumes 

dans som lockade ut solgudinnan Amaterasu ur den himmelska grottan, och 

återförde ljuset till världen. Denna historia alluderas till bland annat av 

Zeami.68 Zenbuddhismen har också utövat ett särskilt inflytande på nō, 

liksom på mycket av japansk estetik. Vikten av det icke-framträdande kan 

sägas ha en bakgrund i zenbuddhismens strävan efter tomhet och 

upplösning av dualism.69 

 

Skådespelarens betydelse  

Varför handlar Zeamis texter huvudsakligen om skådespeleri, och inte så 

mycket om teaterns övriga element? Den franska dramatikern Paul Claudel 

har kommenterat att ”I drama händer något [quelque chose arrive]; i Nō 

framträder någon [quelqu’un arrive].” Denna ofta citerade anmärkning sätter 

fingret på en väsentlig skillnad mellan traditionerna. Kravet att något ska 

hända i teater är som tydligast i Aristoteles poetik. Det mest utmärkande för 

denna är den centrala position som handlingen, fabeln (mythos), intar. 

Skådespelarens, framträdandets och publikens roll är mer eller mindre 

oväsentlig. Bland de sex element som Aristoteles räknar upp för tragedin – 

fabel, karaktär, tal, tänkande, yttre utsmyckning och musik70 – är de fyra 
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 Om stämningen är rätt kan det också kompensera för brister i teknik. En fulländad teknik kan dock 

inte rädda en föreställning som saknar övergripande elegans. Zeami, Sarugaku dangi. Rimer och 

Yamazaki, Nō Drama, s. 184.  

68
 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 31. 

69
 Zenbuddhismen i förhållande till nō-estetik är något jag kommer återkomma till i senare kapitel. 

70
 Aristoteles, Om Diktkonsten, övers. Jan Stolpe (Göteborg: Anamma 1994), s. 33. 
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första knutna till den dramatiska texten, och inget av dem syftar specifikt på 

skådespeleri.  

Hans-Thies Lehmann påpekar i Postdramatisches Theater att 

tragedin enligt Aristoteles inte ens tycks behöva teatern, utan uppnår sin 

fulla verkan redan som text.71 Lehmanns teori om det postdramatiska är ett 

viktigt steg för att ifrågasätta handlingens privilegierade position som bestått 

sedan Aristoteles. Han visar att även för Brechts ”anti-aristoteliska” episka 

teater är fabel grunden, och därmed innebar den snarast ”en förnyelse och 

fullbordan av klassisk dramaturgi”.72 Många intressanta paralleller kan dras 

mellan postdramatisk och nō-teater, men den viktiga skillnaden är att 

postdramatisk teater, som namnet signalerar, innebär ett ifrågasättande och 

en utveckling av just den dramatiska traditionen. I den japanska traditionen 

har inte motsatsparet dramatisk-postdramatisk samma relevans, däremot 

visar den från ett annat håll det aristoteliskt dramatiskas egenart och icke-

universalitet. 

Nō-teaterns form ger skådespelaren den största betydelsen. 

Frånvaron av dekor placerar fokus på skådespelaren och hans förmåga att 

genom gestaltning förmedla en miljö. Det enda som inte är enkelt och 

avskalat är shites kostym, och denna tjänar till att framhäva hans gestalt. 

Recitationen och dansen, kanske de viktigaste beståndsdelarna i nō, är 

också skådespelarens uppgift. Och pjäsernas struktur utgår i ifrån vilken 

rolltyp som är shite. 

Zeamis traktater är nästan en rak motsats till Aristoteles vad 

gäller värderingen av teaterns element. En av traktaterna, Sandō, handlar 

visserligen om hur nō-pjäser ska skrivas, och som framstående 

pjäsförfattare var Zeami givetvis inte ointresserad av dramatisk text. Men 

texten är i slutändan varken mer eller mindre än ett verktyg för 

skådespelaren. Exempelvis uppmanas skådespelare att skriva sina egna 

pjäser, att framföra någon annans är, säger Zeami, som att gå i strid utan 

sina vapen. ”For no matter how skillful an actor may be, if he does not 
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 Lehmann, Postdramatic Theatre, s. 41. 

72
 ”(…) the theory of epic theatre constituted a renewal and completion of classical dramaturgy.” 

Lehmann, Postdramatic Theatre, s. 33.  
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perform his own plays, he will be no better than a great warrior on the 

battlefield without his weapons.”73 Texten tjänar skådespelaren, inte tvärtom. 

När Zeami beskriver vilket historiskt material en pjäs bör baseras på, 

pjäsens ”frö,” är detta inte ett händelseförlopp som är lämpligt för en fabel 

utan en lämplig huvudroll, en som har förutsättningar för vacker sång och 

dans:  

The seed refers to the choice of a subject based on appropriate 

traditional sources, the actions of which are both appropriate for 

theatrical expression and especially effective in terms of the Two Arts 

of dance and chant. This is, of course, because the Two Arts form the 

fundamental basis of our whole art. If the subject chosen for the play 

concerns a character who cannot be manifested using these Two Arts, 

then even if the character portrayed is a famous person in the past or 

a person of prodigious gifts, no theatrical effect appropriate to the nō 

is possible. This fundamental principle must be thoroughly 

understood.74 

Intressant nog betonar Tom Hare, samtidigt som han avhandlar 

Zeami som just författare, att Zeami inte framförallt var en litterär 

person, ”Zeami consistently gave precedence to performance, not to 

writing”.75 I Zeamis teorier behandlas frågan om vad som utgör 

intresseväckande teater specifikt utifrån skådespelarens konst. Det är dessa 

teorier vi nu ska vända oss till, och se hur de utvecklar vad en antydandets 

konst innebär. 
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 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 23-24. Denna metafor är också 

uppseendeväckande då den implicerar att publiken är en fiende och att framträdande innebär fara för 

skådespelaren. 
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 Zeami, Sandō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 148 
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 Hare, Zeami’s Style, s. 227. Boken Zeami’s Style handlar primärt om Zeamis pjäser och hans teori 

om hur pjäser ska författas. 



 

 

2 – Det som framträder 

In sum, the Two Basic Arts and the Three Role Types provide the 

proper means to achieve the correct style in acting. 

   -Zeami 

Detta och följande kapitel är ägnade åt Zeamis traktater om skådespeleriet. 

Zeami fäster stor vikt vid det som förblir hemligt för åskådaren och vid det 

som inte kan uttryckas. Men detta outtryckta, icke-framträdande, får 

samtidigt bara effekt genom att något framträder. Det är tomrummet som 

gör kärlet användbart,76 men det är kärlet som upprättar detta tomrum. 

Likaså är skådespelarens hemlighet möjlig endast genom skådespelarens 

framträdande på scen. Det sinnliga som framträder måste vara effektfullt för 

att det hemliga och undflyende ska bli fascinerande. Det som syns och hörs 

är lockande och tilltalande för publiken samtidigt som det som förblir 

hemligt eller osynligt är det som skapar och bibehåller intresset. 

Från Zeamis första traktat Fūshikaden, skriven 1402 och utökad 

1418,77 till hans senare teorier har många noterat ett skifte i estetiskt 

intresse från monomane och det konkreta till yūgen och det abstrakta eller 

idealiserade. Monomane kan översättas med gestaltning,78 och avser 

skådespelarens förmåga att framställa olika roller. Yūgen är ett mer 

komplicerat begrepp, det står för en elegant förfinad skönhet och bär 

samtidigt med sig en innebörd av djup eller mysterium. Vi kommer att 

återkomma till båda dessa begrepp. Zeami skriver själv i slutet av Kakyō  

1424 att Fūshikaden  representerar vad han lärt sig av sin far Kan’ami, 
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 Se Tao Te Ching, vers 11. ”Forma lera till ett kärl / det är tomrummet som gör det användbart.” 

Stefan Stenudd, övers., Tao Te Ching (Malmö: Arriba 2006), s. 21 
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 Texten färdigställdes 1418 då de två sista avsnitten lades till, med huvuddelen tros ha varit färdig 

1402. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. xlvii. 
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 Rimer och Yamazaki översätter det med ”Role Playing”, Hare översätter det ”dramatic imitation”. 

Jag anser att svenskans ”gestaltning” fångar den samtidigt specifika och generella innebörden av 

monomane ganska väl. Monomane är för övrigt ett begrepp som förekommer också inom andra 

japanska teaterformer såsom kabuki, och som ofta jämförs med mimesis. 
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medan den förra uttrycker hans egna reflektioner om konsten.79 Texter som 

Kyūi och Shūgyoku tokka, från 1424 respektive 1428, kännetecknas också 

av en hög abstraktionsnivå och refererar mycket till buddhistiska och 

zenbuddhistiska principer. 

Utan att förneka skillnaden i stil och inriktning mellan Zeamis 

tidiga och sena traktater vill jag snarare inrikta mig på hur de är förenliga 

och kompletterar varandra. De mer abstrakta texterna utvecklar framför allt 

tanken om verkan av det som inte framträder, och anknyter detta i någon 

mån till ett transcendentalt värde av Tomhet. Men även i sena texter 

återkommer Zeami till konstens konkreta verkningsmedel recitation, dans 

och gestaltning. Särskilt Sarugaku dangi, nedskriven av Zeamis son 

Motoyoshi 1430, är full av praktiska råd och pragmatik. Samtidigt innehåller 

redan Fūshikaden diskussioner om spelet mellan det som framträder och 

inte framträder, om hemlighetens betydelse och om nivåer av skådespeleriet 

som inte kan uppnås genom medveten strävan. Därför kan den skönhet som 

i Fūshikaden huvudsakligen är konkret framträdande och den som 

exempelvis i Kyūi är bortom varje beskrivning och vanligt förstånd, sägas 

vara en och samma.80  

Jag instämmer med Tom Hares beskrivning att Zeami 

framgångsrikt förenar estetiska motsatser. I den avslutande diskussionen av 

Zeami’s Style betonar Hare vikten som arvet från en populär, praktisk och 

dramatiskt inriktad tradition har också i Zeamis filosofiska 

reflektioner: ”Behind his aesthetic and ethical philosophizing stands the 

same successful synthesis of diverse traditions that animates his plays.”81 

Zeamis teorier förenar en förståelse för värdet av effektiv, igenkännbar 

gestaltning och den skönhet som framträder med de bildades smak för det 

subtila och undflyende. Hare menar att Zeamis estetik förutom att upphöja 

sarugaku på så sätt också vitaliserade den då stela waka-poesin.82 Zeamis 
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förening av motstridiga värden visar en nō-teater som är präglad både av den 

breda publikens uppskattning för det framträdande och samtidigt av elitens 

uppskattning för det antydda. Nō-teaterns historia har också rört sig i båda 

dessa riktningar. Efter Zeamis tid, under den senare delen av Muromachi-

eran, blev konsten mer provinsiell och samtidigt bredare och mer folklig, 

medan nō från och med Edo-eran har varit en strikt reglerad konst anpassad 

till en förfinad smak. Zeami, som står med ena benet i sarugaku som en 

folklig teatertradition och andra i hovkulturen, utformade en teori som visar 

nō-teaterns fulla potential, som bygger på båda dessa element. 

Det finns en tendens både i öst och väst att uppfatta den 

japanska estetiken alltför mycket som avskalad, subtil och mystisk. Haiku 

utmärker sig genom sin enkla form och suggestivitet. Japansk 

trädgårdskonst döljer sin egen konstfullhet genom att efterlikna naturens 

oregelbundenhet. Eller i de berömda stenträdgårdarna som den vid Ryōanji-

templet, inbjuder den med sin tomhet till kontemplation. Och te-ceremonin, 

som en helt immateriell konst, framstår utifrån ett västerländskt 

konstperspektiv präglat av tanken på skapande eller framställning 

oundvikligen som något ”tomt”, och högst exotiskt. Detta är ett fåtal exempel 

på en slags undflyende estetik, som kan härledas till ett zenbuddhistiskt 

färgat ideal av Tomhet. Vissa hävdar således att kärnan i japansk konst är 

just detta ideal. Izutsu Toyo, till exempel, menar utifrån en analys av Kyūi 

att Zeamis och nō-teaterns estetik är ”based on a metaphysics having 

Nothingness as its ultimate goal to be reached”. Izutsu menar också att detta 

mål utmärker all traditionell japansk konst, all så kallad geidō (allt som är 

en ”konstens väg”, såsom waka, haiku eller te-ceremoni).83 

Uppenbarligen visar Kyūi liksom många andra japanska estetiska 

teorier ett intresse för konstens existentiella eller transcendentala 

egenskaper, vilket vi också ska se i nästa kapitel om det icke-framträdande. 

Det subtila uttrycket i mycket japansk konst är också ofta slående. Men att 

definiera detta som japansk konsts enda och hela mål och mening är att 

reducera den väldigt. Zeamis teorier visar också något annat. De kan inte 
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sammanfattas med en strävan efter Tomhet. Konsten för honom ska tilltala 

en publik, en publik som kan bestå av både högre och lägre samhällsklasser. 

Skådespeleriet bygger på tekniken att framställa, genom recitation, dans och 

gestaltning. Zeami ägnar också uppmärksamhet åt de specifika kraven som 

olika roller kräver, såsom hur en skådespelare bäst visar egenskaper som en 

krigares styrka eller en vacker kvinnas elegans. På så vis behandlar Zeami 

på ett högst insiktsfullt sätt det som är skådespeleriets mest uppenbara 

kvalitet, att framställa människan och det partikulära i olika roller. En 

analys som lägger tonvikt enbart på Tomhet tenderar att helt missa denna 

aspekt, och på så sätt också mycket av poängen med Zeamis teorier. 

Skådespeleriet just som en konst där verkligheten, det partikulära och det 

mänskliga framträder har ett särskilt intressant förhållande till det icke-

framträdande. Zeami ger oss genom sin beskrivning av både dessa sidor en 

ingång till detta förhållande. 

Zenbuddhismen som sådan är inte heller entydig i förespråkandet 

av Tomhet. Inom zenpraktik är det också viktigt att inte stanna vid 

begrundandet av Tomhet, utan åter vända sig mot världen. Dōgen, en av de 

främsta zenmästarna, återkommer till detta problem i flera av texterna i sin 

Shōbōgenzō. I Hosshō skriver han exempelvis: 

In the nature of things there are no heretics and demons – it is only 

eating breakfast, eating lunch, having a snack. Even so, those who 

claim to have studied for a long time, for twenty or thirty years, pass 

their whole life in a daze when they read or hear talk of the nature of 

things. (…) What this is like is wrongly thinking that the nature of 

things will appear when the whole world we percieve is obliterated, 

that the nature of things is not the present totality of phenomena.84 

Dōgens resonemang tillbakavisar tanken om att zen skulle innebära att söka 

en sanning bortom skenet av vardag och världsliga ting. Det är viktigt att 

iaktta att zenbuddhism inte bara är en filosofi om det översinnliga utan 

också om det sinnliga. En zenbuddhistisk estetik är därför inte bara eller 

nödvändigtvis en tomhetens eller det avskalades estetik.  
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I denna uppsats vill jag alltså visa hur Zeami tar upp både det 

uppenbara i konsten och det undflyende. Snarare än att behandla Zeamis 

olika texter separat ska jag försöka visa det samspel mellan framträdande 

och icke-framträdande som förenar dem. Detta kapitel ägnas åt Zeamis 

beskrivning av vad skådespeleriet ska framställa och hur, med andra ord 

konstens konkreta och sinnliga aspekt, med andra ord det som framträder. 

  

Två konster, förutsättningen för nō 

Grunden för nō är för Zeami de två grundläggande konsterna (nikyoku). 

Dessa är skådespelarens recitation, det mer eller mindre musikaliska 

framförandet av repliker, samt dans, vilket ska förstås både i vid mening 

som skådespelarens rörelser på scenen och mer specifikt som de olika 

specifika danser som utgör en av grundpelarna i nō.  

Monomane, gestaltning, som inordnas i tre rolltyper (santai), 

kommer först efter de två konsterna. Den unga aktören ska inte bli 

undervisad om gestaltningens detaljer, utan ska uppmuntras till att utnyttja 

sin naturliga skönhet, skriver Zeami i Fūshikaden.85 Senare återkommer han 

till detta och menar mer specifikt att den första träningen ska vara i de två 

konsterna.86 De utgör nämligen basen för alla andra aspekter av konsten: 

The Two Arts form the fundamentals of the nō. If an actor has truly 

mastered them, then gradually, as he grows to adulthood, his range of 

skills will develop, and the time will come for him to undertake the 

Three Roles. On that occasion, the fact that in whatever role he 

undertakes his chanting will be full of feeling and his dancing 

enjoyable will be due to the virtue of having accumulated and held 

onto the fundamentals of his art.87 

Zeamis resonemang bygger på att oavsett vad som utmärker en pjäs eller en 

roll består det skådespelaren gör på scenen av recitation och dans. Grunden 

för konsten definieras med andra ord på ett konkret och tekniskt sätt. De två 

konsterna är de konkreta medel med vilka skådespeleriet verkar, och de 

består först och främst av teknisk kunskap: de kräver medveten träning och 
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följer i hög grad befintliga mönster. Den första principen för nō har för Zeami 

alltså inte att göra med syftet, idén, känslan eller effekten, och inte heller 

med naturtrogenhet, utan handlar helt enkelt om det rätta sättet att 

använda sin kropp och röst på scenen. 

 

Olika sinnesintryck 

Principen om de två grundläggande konsterna kan betraktas som en 

formalistisk princip, med andra ord som en princip som utgår från 

definitionen av konsternas specifika verkningsmedel: hur, med vilka material 

och genom vilka sinnen konsterna verkar.  

Den formalistiska inriktningen förbinder Zeamis teori med 

Lessings konstsyn i Laokoon. Lessings argument är att varje konstart bör 

ägna sig åt det som dess specifika medel lämpar sig åt att framställa. 

Måleriets färg och form lämpar sig åt att framställa en tydlig bild av ett 

ögonblick, således är det vad måleri ska hålla sig till. Poesi och prosa verkar 

genom ord som effektivt kan framställa förlopp och intellektuellt innehåll, 

således bör de hålla sig till detta.  

Mitt argument är som följer. Om det är sant att måleriet för sin 

imitation använder helt andra medel eller tecken än poesin, nämligen 

figurer och färger i rummet, medan poesin däremot använder 

artikulerade toner i tiden, och om tecken obestridligen måste ha ett 

lämpligt förhållande till det betecknade, så kan tecken ordnade 

bredvid varandra endast uttrycka föremål som existerar bredvid 

varandra, eller vars delar gör det, medan på varandra följande tecken 

däremot endast kan uttrycka föremål som följer på varandra, eller 

vars delar gör det.88  

Måleriets föremål definieras av Lessing som ”kroppar”, medan poesins 

är ”handlingar”. Eftersom handlingar och kroppar existerar tillsammans har 

det tidsliga fortfarande en närvaro i måleri, och det rumsliga i poesi, men de 

kan och bör bara framgå indirekt genom framställning av det som passar 

konstartens medium: kroppar respektive handlingar.  

Även om Zeami inte behandlar skillnaderna mellan olika 

konstarter på detta sätt kan hans princip om två grundläggande konster ses 
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som en liknande definition av nō-teater. Recitation och dans är de medel 

med vilka nō framställer skönhet, således kan inte en konst som frångår 

principerna för dem bli annat än förvirrad och misslyckad. 

I både Zeamis och Lessings fall präglas definitionen av en 

uppskattning för det framträdande och sinnliga i konsten. Formalismen 

bygger på distinktionen mellan olika typer av sinnliga upplevelser. Hos 

Lessing ligger tonvikt vid skillnaden mellan det ögonblickliga sinnesintrycket 

av måleri och skulptur, som ger en rumslig erfarenhet, och det successiva 

intrycket av litteratur, som ger en tidslig erfarenhet. Teater är en form som 

enligt Lessing innehåller båda, ett slags ”levande måleri”.89 Zeamis reflektion 

handlar inte om teaterns förhållande till andra konster men belyser istället 

de olika sinnliga kanaler nō verkar genom, nämligen syn och hörsel. Dans är 

skådespelarens sätt att göra ett visuellt intryck, medan recitation gör ett 

auditivt intryck. 

I Kakyō skriver Zeami att en föreställning kan ha tre olika 

kvaliteter: Bild, ljud och kokoro (”hjärta”).90 Bild är förmodligen den mest 

grundläggande kvaliteten och betyder att dans och musik är tilltalande och 

färgstarka. Det är en nō som verkar på ögat.91 Zeami nämner oväntat också 

musik då han beskriver nō som verkar genom bild, vilket betonar att de två 

sinnena verkar tillsammans i nō. Den konst som verkar genom ljud har dock 

som det kan förväntas ett större fokus på det auditiva, närmare bestämt 

recitationen: 

Nō that can be said to succeed through Sound shows from the very 

beginning a serious atmosphere. The music and text are chosen in 

accordance with the season, thus creating a gentle, relaxed and 

enjoyable effect. Above all, it is the chant that should create the main 

impression [min kursivering].92 

Kanske har den nō som verkar genom hörsel en mer nedtonad, stillsam 

atmosfär för att det i allmänhet kräver mer lugn och koncentration för att 
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lyssna uppmärksamt än för att titta uppmärksamt. Det tredje sättet på vilket 

nō kan verka, genom kokoro, är det främsta och det svåraste. Det har att 

göra med det som inte är sinnligt och inte framträder. Detta utforskar jag 

vidare i nästa kapitel, i avsnittet ”Bortom imitation”. 

 Också relaterat till syn och hörsel uppmanar Zeami angående 

pjäsförfattande till skapandet av punkter i pjäsen som ”öppnar öronen” 

respektive ”öppnar ögonen” på publiken. Det första gör att den djupaste 

innebörden av recitationen och det litterära innehållet framträder klart för 

publiken, det andra innebär att den blir särskilt mottaglig för 

skådespelarens dans och rörelser.93 Uppdelningen i visuellt och auditivt 

svarar mot de två konsterna, då dansen kan ses som central för nō baserad 

på bild och recitation för nō baserad på ljud. De två konsterna utformas 

således i samband med en analys av de sinnliga kanaler skådespelaren 

verkar genom. 

 

Formalism och det icke-framträdande 

Inriktningen på det sinnliga, det som framträder, i Zeamis tankar om 

recitation och dans är samtidigt det som lägger grunden för den delen av 

konsten som inte framträder. 

Lessing kommer i Laokoon fram till att måleriets förmåga att få 

ett enda ögonblick att klart framträda också innebär att det utelämnar tiden 

före och efter. Detta utelämnande är kanske det som framför allt ger konsten 

sitt värde, då det ger fantasin fritt spelrum. Samtidigt som Lessing definierar 

måleri som rummets konst utifrån dess framträdande element öppnar han 

därmed upp för att tiden före och efter en bild, just för att den måste 

utelämnas, har lika stor vikt. Det tidsliga i rummets konst så att säga är 

viktigt såsom utelämnat. Samma sak kan sägas gälla för poesin, där 

människors och tings utseende i hög grad måste utelämnas, och skapar 

utrymme åt fantasin. Lessing beskriver det visserligen främst som att poesin 
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inte behöver bildliga utsmyckningar.94 Men denna beskrivning kan, menar 

jag, kompletteras med att då dessa attribut utelämnas eller begränsas, 

medan handlingen framträder klart, låter de sig formas fritt i fantasin, just 

som Laokoons skrik gör i skulpturen.  

Teater är i detta sammanhang mer komplicerat. Då varken det 

rumsliga eller tidsliga utelämnas i handlingen på scenen, var finns det som 

ger utrymme åt publikens fantasi? Zeamis estetik är ett möjligt svar på 

frågan. För honom är också det icke-framträdande det kanske mest 

effektfulla. Men liksom tomrummet i ett kärl är det beroende av det 

framträdande för att upprättas. Liksom Lessing kommer han därför fram till 

tanken om det icke framträdande på en omväg via det påtagliga, de formella 

dragen för konst. Dessa formella drag är i Zeamis nō de två konsterna. Till 

skillnad från poesin och måleriet som Lessing diskuterar, framställer dock 

skådespelarens konster både ett tidsförlopp och ett sammansatt rumsligt 

intryck utan att utelämna någon dimension.  

Snarare än något direkt utelämnande inriktar sig Zeami på det 

som dansen och recitationen kan dölja, på en slags hemligheter i själva 

spelet. Förutsättningen för dessa hemligheter är en noggrann granskning av 

vad som framträder, för att se hur detta kan hållas tillbaka något eller 

subtilt göras tvetydigt, utan att därmed förlora sin uttrycksfullhet. Bara 

genom att skådespelaren får något att framträda skapas möjligheten att 

dölja, och därmed antyda det icke-framträdande. Och detta döljande blir 

bara intressant då det som framträder gör ett tillräckligt starkt intryck. 

Teorin om de två konsterna, som innebär en betoning på de mest konkreta 

sinnliga aspekterna av skådespelarens uppträdande, kan med andra ord 

betraktas som den viktigaste grunden för Zeamis tankar om det icke 

framträdande. De två konsterna är nyckeln först också främst till 

skådespelarens direkta framställning, men också till förmågan att 

hemlighålla, och till att det hemlighållna får effekt. 
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De två konsternas skönhet  

Att de två konsterna placeras i centrum för Zeamis teori hänger också 

samman med skönhetens överordnade betydelse. Som jag beskrev i förra 

kapitlet kan skönheten i nō sägas vara av större vikt än både dramatisk 

utveckling och verklighetstrohet. Recitation och dans blir därför naturligt 

nog grunden för nō i Zeamis teori, därför att oavsett roll och oavsett 

skådespelarens egen kropps och rösts attraktivitet ger dessa två konster 

förmågan att uppträda på ett vackert sätt.  

Den egna kroppens skönhet eller att en roll har ett vackert sätt är 

inte tillräckligt tillförlitligt för att skådespelarens konst alltid ska vara vacker. 

Det skulle heller inte vara tillräckligt intressant för publiken, för den erfarne 

aktören som genom sin konst kan få skönhetens hana att blomma på 

ständigt nya ställen kommer, menar Zeami, alltid att fängsla publiken 

mer. ”As for an artist in whom the true Flower remains, no young actor, no 

matter who he may be, can win over him.”95 De två konsterna blir verktygen 

som tillåter detta, då den rätta tekniken för både fysisk och musikalisk 

framställning ger förutsättningen för att skapa skönhet utan att ställa upp 

en bild av vad skönhet är. Skönheten i dans och recitation skapas på nytt 

varje gång och kan därför inte heller förfalla såsom den kroppsliga 

skönheten.   

Vad som betraktas som skönt i nō är samtidigt inte helt relativt, 

varken idag eller för Zeami, utan förknippas med vissa specifika estetiska 

drag. Formen av recitation och dans skapas i överensstämmelse med en viss 

uppfattning av skönhet. Det centrala begreppet för det sköna i Zeamis 

traktat är yūgen. Yūgen är hos Zeami primärt ett konkret ideal som särskilt 

förkroppsligas av de övre klasserna. 

For example, if we take the general appearance of the world and 

observe the various sorts of people that live there, it might be said 

that Grace [yūgen] is best represented in the character of the nobility, 

whose deportment is of such high quality and who receive the 

affection and respect not given to others in society. (…) Therefore, the 
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stage appearance of Grace is best indicated by their refined and 

elegant carriage.96  

Utövandet av de två konsterna ska därför baseras på dessa förebilder för 

yūgen. Detta sker i praktiken huvudsakligen indirekt, då den direkta och 

huvudsakliga förebilden för en skådespelare utgörs av läraren och 

traditionen.  

Bilden av de förfinades sätt att föra sig förknippas med yūgen, 

men förblir dock en yttre referens. För att uppnå scenens yūgen är den 

grundläggande förutsättningen själva träningen i tekniken för de två 

konsterna. Förebilderna för yūgen ger riktning åt denna träning, men det 

korrekta sättet att recitera och dansa kan inte reduceras till en efterlikning 

av dessa. Yūgen är något som måste internaliseras för att till slut födas ur 

skådespelarens egen talang. 

In terms of the nō, art that remains External is to be despised. This 

point must be fully understood. First, if an actor is born with the 

proper natural character, and gifted with talent, he can surely become 

a master. As he polishes and practices his art, his natural abilities 

will manifest themselves of their own accord.97 

Nō-aktörens skönhet eller yūgen kan därför inte egentligen definieras efter 

någon modell. Den enda konstanta förutsättningen för den kan sägas vara 

skådespelarens teknik, med andra ord de två konsterna. På så vis ger teorin 

om och praktiken av de två konsterna delvis upphov till sin egen yūgen, vars 

kännetecken kommer av scenens specifika förutsättningar och av 

konstartens egen tradition.  

Detta förtydligas på sätt och vis av Komparu Zenchiku, som 

Zeami förde vidare sina lärdomar till. Zenchiku lägger ännu mer tyngd på 

yūgen än Zeami. Han ger begreppet en mer metafysisk betydelse, men 

samtidigt definierar han nō-teaterns yūgen som något som finns specifikt i 

de två konsterna. Grunden för denna yūgen illustreras av en enkel tom cirkel, 

vilken antyder den inre grunden för tekniken i dans och recitation, ingen 
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yttre modell för skönhet.98 Jag ska återkomma till beskrivningen av yūgen 

hos Zenchiku, samt till en mer teoretisk betydelse hos yūgen av skönheten i 

det undflyende eller tvetydiga i nästa kapitel, avsnittet ”Motsatser, 

tvetydighet, yūgen.” 

 

Monomane, världens rikedom framträder 

Den andra centrala beståndsdelen i Zeamis nō efter de två konsterna är 

monomane, den korrekta och effektfulla gestaltningen av en roll. Det är 

signifikativt att Zeami behandlar gestaltning för sig och inte grupperar den 

med dans och recitation som en ytterligare grundläggande konst. 

Gestaltningens principer skiljer sig nämligen från de två konsterna. I 

praktiken sker allt samtidigt, skådespelaren gestaltar genom att dansa och 

recitera, men medan dansen och recitationen genom skådespelarens fysiska 

och musikaliska förmåga ska uppnå en generell skönhet, syftar 

gestaltningen till att skådespelarens rörelser och uttryck ska förkroppsliga 

den partikulära känsla som finns i en viss roll. Skådespelarens gestaltning 

ger liv och nyansrikedom åt rollen och handlingen genom att frambringa det 

som är eget och riktigt för den.  

Detta är för Zeami frukten av den specifika gestaltningskonst som 

benämns monomane. Denna monomane är något eget för nō, till skillnad från 

de två konsterna, vars principer sträcker sig till all scenkonst: 

Chant and dance serve as fundamentals for all the performing arts 

and occupy a crucial position for a beginner or an experienced player, 

old or young, child or adult actor alike. Role Playing [monomane], on 

the other hand, is limited to the art of the nō, so that if a performer 

concentrates on it completely, his level of skill can never be properly 

broad.99  

Att Zeami positionerar de två konsterna som fundament för all scenkonst är 

följdriktigt utifrån hans perspektiv, då att de bygger på en formell definition 

av vad en aktör gör på scenen och på ett abstrakt skönhetsbegrepp. 
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Monomane däremot har inte främst att göra med det allmängiltiga, utan är 

en central men i vissa avseenden avgränsad konst inom nō. 

Monomane är också specifikt förknippat med den stil inom nō 

som Zeamis far Kan’nami hörde till, Yamato-sarugaku. Zeami är dock känd 

för att kanske ännu mer ha tagit till sig av den andra stora nō-skolan, Ōmi-

sarugaku, vars stil kännetecknas av den eleganta yūgen som Zeami gjorde 

till en kärna i sin teori. Den ökade betoningen på abstrakt skönhet skedde i 

samband med att nō mer och mer framfördes för hovet och lyfte sin status.  

Tanken om de två konsternas centralitet kan ses som en följd av 

att yūgen placeras före de mer mimetiska anspråk som monomane innebär. 

Som Hare påpekat får recitation och dans ökad tonvikt i traktaten som 

tillkom efter Fūshikaden i samband med att yūgen också betonas mer. ”This 

increasing attention to song and dance represents a shift away from the 

mimetic approach of Fūshikaden to a more abstract, lyrical ideal of 

performance.”100 

Att monomane fortfarande upptar en viktig plats i Zeamis estetik 

visar hur Zeami behöll en grund i det folkliga och det direkta tilltalet. Den 

starka närvaron av monomane gör Zeamis nō mer konkret, för den får 

igenkännbara figurer och känslor att kraftfullt framträda för publiken. 

Viktigare än varje estetiskt ideal är för Zeami publikens uppskattning, och 

för att behålla den måste nō-teatern var rik och varierad. Med detta i åtanke 

förstår vi att monomane fortfarande tilldelas stor vikt, för med hjälp av 

imitation görs verklighetens vida spektrum av ting och känslor tillgängliga 

för framställning på scen. Utan dessa igenkännbara och trovärdiga figurer 

skulle det, vill jag påstå, inte heller finnas något intresseväckande i det som 

inte framträder. Det skulle då endast bli vagt och otillgängligt.   

 

Trohet men inte realism 

Zeami delar in all gestaltning i tre rolltyper (santai). Den första är den gamla 

mannen, den andra är kvinnan och den tredje krigaren. Rolltyperna svarar 

inte oväntat mot generellt förekommande roller i nō. I viss mån är de således 
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tre modeller för hur just en gammal man, en kvinna och en krigare ska 

spelas. Men mer än att vara klart definierade mallar står de tre rollerna för 

tre generella stilar som ska ge medlen att skapa alla möjliga olika former. 

As for the various kinds of roles, all of them grow naturally out of Two 

Basic Arts and the Three Role Types, and therefore, the actor will have 

them at hand. The style of acting appropriate to a quiet and solemn 

god is adapted from the style of an old man; roles requiring great taste 

and elegance come naturally from the style of women’s roles, and 

roles requiring powerful body movements and foot stamping grow 

from warrior roles.101 

Zeami fördömer den sortens träning som från början riktar in sig på alla 

möjliga roller. En skådespelares stil blir då osäker och utan intresse, menar 

han.102 Genom att bemästra de tre rolltyperna får skådespelaren förmågan 

att framställa de för Zeami väsentligaste mänskliga egenskaperna på det 

rätta sättet. Definitionen av tre rolltyper är ett sätt att etablera en stabil 

teknisk grund för skådespelarens gestaltning. Liksom de två konsterna är de 

tre rolltyperna från början former som måste övas in. Men till skillnad från 

dem är den eftersökta effekten inte en allmän skönhet utan rollernas 

varierade mänskliga värden som värdighet, elegans och styrka. 

Principen om tre rolltyper medför med andra ord att det finns 

stilistiska former som monomane måste hålla sig till. Meningen med dessa är 

dock inte att gestaltningen alltid ska vara sig lik, snarare tvärtom. För det 

viktigaste är att porträtta rätt sak på rätt sätt. Trohet mot objektet är den 

första riktlinjen för monomane, även om den med en gång måste nyanseras: 

In general, Role Playing involves an imitation, in every particular, with 

nothing left out. Still, depending on the circumstances, one must 

know how to vary the degree of imitation involved.103 

Anledningen att graden av imitation måste varieras är för att roller som har 

ett osofistikerat sätt, med andra ord män och kvinnor av låg ställning, inte 

ska imiteras för noga, för att framställningen inte ska avvika från det sköna. 

Att imitationen ska vara fullständig ska dock även bortsett detta inte förstås 
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för bokstavligt. Nō-teatern är oändligt avlägsen från vad vi skulle betrakta 

som naturalistiskt spel. Troheten i imitation som Zeami efterfrågar är inte 

inriktad på direkt avbildning, utan mer på gestaltningen av en renodlad 

känsla som utmärker rollen. 

För att vara trogen är det viktigt att förstå rollens inre liv, för att 

varje roll ska framträda klart måste den framföras med hänsyn till sin unika 

situation. Då det gäller att spela galna eller besatta roller varnar exempelvis 

Zeami för att porträttera galenskap på samma sätt för olika roller och 

anvisar skådespelaren att anstränga sig för att hitta det rätta uttrycket för 

just sin rolls besatthet:  

On the other hand, the really difficult parts involve those characters 

whose thoughts have become confused because their minds have 

become crazed – a parent searching for a lost child, for example, a 

wife thrown over by her husband, or a husband who lives on after his 

wife. Even a relatively skillful shite may fail to make the distinction 

between them, and he  will create his mad gestures in the same 

manner, so that no emotional response is engendered in those who 

watch him. In the case of characters of this sort, the actor must have 

as his intention the manifestation of the precise feelings that can 

indicate the character’s emotional disturbance, and make them the 

core of his Flower; then, if he feigns madness with all the skill he has 

at his command, there will certainly be many arresting elements in 

his performance.104 

I passager som denna går det nästan att tro att Zeami pratar om psykologisk 

realism. Men till skillnad från vad vi känner till som psykologiskt spel tar 

Zeamis monomane fasta främst på en karaktärs mest fundamentala, kanske 

till och med idealiserade drag, för att skapa en viss stämning. Och det 

realistiska anspråket att visa upp världen utan försköning överskuggas för 

Zeami av kravet att framställningen ska vara vacker, effektfull och tilltala 

publiken.  

Trohet innebär inte hos Zeami en framställning av verkligheten 

utan filter. Poängen är istället att en viss egenskap bara framträder som bäst 

då den framträder i sitt riktiga sammanhang. Detta förklarar Zeami då han 

diskuterar styrka och yūgen (som här har en mer specifik betydelse av 

mjukhet och elegans) och styrka i förhållande till svaghet och råhet. Rått 
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eller svagt spel uppkommer då en skådespelare försöker visa styrka eller 

yūgen vid fel tillfälle.  

First of all, if the proper conception of a particular role being 

performed is not fully realized, there will be areas of false expression 

that will result in roughness or weakness. (…) If a part that should be 

weak is played in a strong way, there will be a false element 

introduced, and the results will be classed as rough. If a role that is 

meant to be strong is played in a strong fashion, the results will be 

properly strong and not rough at all. On the other hand, if what 

should be strong should is performed with an attempt at Grace, the 

results will merely be weak, as elements proper to the role are not 

realized.105  

Varken yūgen eller styrka kan uppstå någon annan stans än i de roller som 

utmärks av dem. Zeami lägger också till att även om en roll har styrka eller 

yūgen får naturligtvis inte denna egenskap heller överdrivas.  

Att rätt känsla ska prägla rätt roll kan tyckas självklart, men det 

som Zeami med detta betonar är indirekt vikten av att det konkreta hålls 

konkret. Gestaltningen kan inte reduceras till ett enda värde eller en enda 

princip, den är inte generell utan partikulär. Varje roll, i sin specifika 

situation och miljö, har egna kvaliteter som ska förmedlas till publiken. 

Då världen i berättelsen framträder klart och detaljrikt bildas 

samtidigt ett desto större intresse av det som ändå inte framträder. 

Monomane skapar en rikedom i det framträdande, men den skapar också en 

särskild grund för det icke-framträdande. Det finns nämligen en viss 

diskrepans mellan intentionen och utförandet i monomane. Den 

detaljrikedom som gestaltningen åstadkommer är inte en imitation av varje 

detalj. Det riktiga sättet att gestalta en sak ska för Zeami komma naturligt 

ur en allmän känsla. Därför låter han alla roller baseras på bara tre mönster, 

och dessa tre rolltyper i sin tur innehåller inte heller egentligen några 

specifika anvisningar. De består snarare av känslan att föra sig på ett visst 

sätt. Zeami beskriver senare rolltyperna med hjälp av tre korta meningar, 

utifrån vilka skådespelaren själv ska söka efter att direkt uppleva och lära 
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sig känslan som utmärker varje roll.106 Den gamla mannens roll antyds av 

meningen ”Relaxed Heart Looking Afar,” kvinnoroller baseras 

på ”Concentration of Mind and Relinquishing Physical Strength,” och 

krigarrollen får benämningen ”Physical Strength, Splintered Heart.”107 Dessa 

beskrivningar förmedlar ingen preciserad form men ger istället en känsla av 

den yttre och inre dynamik som präglar rollen. Eftersom grunden för 

monomane definieras utifrån generella principer blir skådespelarens 

intention hemlighetsfull för publiken, kanske till och med för skådespelaren 

själv. På så vis finns det ett utrymme i kärnan av gestaltningen för det som 

inte framträder. Detta ska jag behandla mer ingående i nästa kapitel, i 

avsnittet ”Bortom imitation”.       

 

Förnyelse 

Även ett felfritt uppträdande kan misslyckas med att väcka publikens 

intresse. Det som är oklanderligt enligt konstens regler har då ingen mening, 

för det viktigaste för Zeami är att uppträdandet visar något spännande och 

nytt i sitt sammanhang. Konsten är något föränderligt som aldrig kan förbli 

detsamma från stund till stund. Denna insikt fångar Zeami på ett suveränt 

sätt med sitt begrepp hana, som betyder ”blomma”. Konsten liksom en 

blomma måste tappa sina blad, men då den sedan blommar igen väcker den 

därför åter nytt intresse. 

There is no flower that remains and whose petals does not scatter. 

And just because the petals scatter, then, when the flower blooms 

again, it will seem fresh and novel [mezurashii].108 
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Och liksom naturen bjuder på olika blommor varje årstid och en blomma 

inte blommar utanför sin årstid, måste teatern bjuda på det uppträdande 

som passar tiden och miljön, och samma element får inte upprepas för ofta. 

Hana karaktäriseras av Zeami ofta som mezurashii, ett ord som 

kan översättas ”underlig”, och beskriver känslan av något samtidigt oväntat 

och fascinerande.109 Zeami skriver: ”A real flower is the one that seems novel 

[mezurashii] to the imagination of the spectator.”110 Genom sin underlighet 

aktiverar hana åskådarens fantasi. Denna mezurashiki är en direkt följd av 

att konsten förnyar sig, och varje föreställning ger något eget och flyktigt.  

Detta underliga kan dock inte vara vad som helst som är nytt 

eller konstigt. Poängen är inte att skapa något helt nytt:   

However, one note of caution is necessary. When one speaks 

of ”novelty” [mezurashiki], the term does not necessarily refer to some 

means of artistic expression that never existed before.111    

Det som gör hana underlig är snarare att den är ny men samtidigt naturlig, 

eller att den är annorlunda på ett sätt som inte är direkt uppenbart. 

Förnyelsen som Zeami eftersträvar handlar endast till en liten del om att 

skapa helt nya former, framförallt handlar den om omväxling, variation, 

återanvändandet av former i nya sammanhang där de väcker intresse, och 

den naturliga förändringen av detaljer som sker med tiden eller av stundens 

ingivelse. 

  

Variation och anpassning 

Vad som är hana vid ett tillfälle är ointressant vid nästa. Men vid ett tredje 

kan det återigen upplevas som spännande och mezurashii. Konsten får 

därför inte vara statisk, men den får inte heller enbart bestå av innovation. 

Då skulle nämligen också denna innovation förlora sin mezurashiki: 

Besides, if only unusual pieces are performed, then that procedure of 

itself loses its novelty. If a mixture of old and new is achieved, then 
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both the old and the new alike will seem novel. Such becomes the 

undying flower. As Confucius said, ”He who by reanimating the Old 

can gain knowledge of the New is fit to be a teacher.”112  

För att teatern ska väcka intresse måste den snarare än att vara ny vara 

varierad på alla olika sätt, för att ständigt, men subtilt, avvika från 

publikens förväntningar.  

Skådespelarens konst måste således ge honom förutsättningar för 

varierade sätt att spela, många ”frön” till olika hana. Dessa gör att 

skådespelaren gång på gång kan trollbinda publiken. 

The concept of a flower suggests a seed grown from a flower of years 

before. The nō too, includes artistic elements seen before; but if all 

aspects of our art are practiced to the utmost, a considerable span of 

time will be required before they are exhausted. Seen after a lapse of 

time, elements of our art look fresh again. Then, too, the taste of 

audiences differs, and as interest in chanting, movement, and Role 

Playing varies, no artistic element can be neglected. Thus, an actor 

who has mastered every aspect of his art can be said to hold within 

him the seeds of flowers that bloom in all seasons, from the plum 

blossoms of early spring to the chrysanthemums of fall.113 

För att uppnå detta krävs den breda förmåga som kommer av bemästrandet 

av de två konsterna och monomane. En repertoar av varierade sätt att 

uppträda gör att skådespelaren kan undvika att upprepa sig, och det gör 

också att han på bästa sätt kan anpassa sitt spel till publikens föränderliga 

smak. 

 Anpassningen av konsten till tillfället är något som ägnas mycket 

stor uppmärksamhet av Zeami. Framgång, förklarar han, är något som 

skapas i samspelet mellan pjäs, scen, publik och miljö: 

Success can only be assured when the various elements are properly 

matched – the level of the play, the skill of the performer, the 

discernment of the audience, the performing area, and the occasion 

itself.114 

En skådespelare måste därför först bilda sig en tydlig uppfattning om själva 

tillfället, ställa in sig efter det, och sedan utnyttja den vida repertoar han har 
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tillgänglig för att möta det. Skådespelaren måste också vara redo att anpassa 

sig till att spelet oväntat förändras av stundens ingivelse.115 Att förstå 

stämningen ger möjligheten att införa en kontrast till den, vilket kan sägas 

ge upphov till mezurashiki och yūgen.116 

 Nō-teatern i ett större sammanhang är också för Zeami något som 

måste förnyas med tiden. Detta är intressant att notera med tanke på att nō 

verkar vara och på vissa sätt faktiskt har blivit en statisk, konservativ form. 

Zeami skriver dock uttryckligen att ”Old methods of performance cannot be 

maintained merely for their own sake.”117 Samtidigt skulle det vara 

inskränkt att påstå att nō därmed har förfallit endast för att den inte antagit 

helt nya former. Den förnyelse som Zeami talar om är en förnyelse som sker 

inom en igenkännbar tradition, som egentligen bara är möjlig genom den, 

vilket bland annat framgår av hur han beskriver hur nō-pjäser ska anpassas 

allteftersom tiderna förändras, 

Depending on the varying taste in different periods, words are slightly 

altered, the music is renewed, and a new Flower is created in 

response to changing times [min kursivering].118 

Det viktigaste för att kunna svara mot den smak och den 

stämning som är unik för varje tillfälle och i olika tider är att ha ”frön” för 

alla olika typer av blommor. Grunden för nō-teaterns förnyelse kan sägas 

vara den mångfald som finns inom själva nō. Återanvändande av gamla 

former kan också ge nytt liv till konsten. Den får inte ske för ofta, något 

Zeami formulerar med en iögonfallande handfast princip: ”An actor should 

plan to repeat himself only once in a three- to five-year period, so as to 

create a sense of novelty for his audiences.”119  

Att Zeami ser det som centralt med en bred mångfald av uttryck i 

nō-teatern belyser återigen vikten av det framträdande och sinnliga i hans 
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estetik. De två konsterna och tre rolltyperna ska inte producera skönhet och 

mänsklighet på ett idealt sätt, utan ska ge förutsättningen för en myriad 

uttryck som motsvarar vidden av unika kvaliteter som kännetecknar olika 

årstider, platser och ting. Som teorin om monomane visar får de uppenbara 

och partikulära dragen av olika roller inte glömmas bort i sökandet efter en 

skön form, utan måste göras till grunden för gestaltningen. Principerna för 

de två konsterna tar också hänsyn till de olika sinnesintryckens särskilda 

kvaliteter, liksom till skillnaderna mellan olika rörelsemönster och typer av 

tal och sång. Pjäser som helhet har likaså enligt Zeami olika karaktär som 

måste iakttas, vissa pjäser ska framföras på ett luftigt sätt utan för mycket 

fokus på detaljer, medan andra ska framföras på ett intrikat och nyanserat 

sätt.120 Och ett gammalt uttryck är varken bättre eller sämre än ett nytt, 

istället tar den kunniga skådespelaren fasta på det som utmärker de olika 

uttrycken, och lägger båda till sitt kunnande.   

 Då skådespelaren kan få dans, recitation, människor och känslor 

att framträda på vackra, klara, effektfulla och ständigt varierade sätt, 

återstår bara en nyckelförutsättning för den hana som tilltalar publiken: Det 

som gör hana till hana, som gör att något uppfattas som nytt och mezurashii, 

måste vara hemligt. I varje aspekt av nō är kanske det mest fascinerande den 

del som inte framträder. Det är till detta vi nu ska vända oss. 
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3 – Det som inte framträder 

Musik och mat får vandraren att stanna 

men ord om Tao har ingen smak på tungan 

Ögonen ser den inte 

öron hör den inte 

men när den nyttjas är den outslitlig 

   -Tao te ching 

It is said that ”when there are secrets, the Flower exists; but without 

secrets, the Flower does not exist.” Understanding this principle is the 

most crucial aspect of the Flower. 

-Zeami 

Vi har nått fram till själva kärnfrågan: Vad är det i skådespeleriet som inte 

framträder? Och vilken verkan har det? Nō är på många sätt en antydandets 

konst, en konst där varje uttryck är återhållsamt för att lämna utrymme åt 

åskådarens fantasi. Särskilt intressant är skådespelarens hemlighetsfullhet. 

Skådespelaren presenterar mänsklig handling genom mänsklig handling, 

således finns det inget tydligt utelämnande som det gör i exempelvis den 

tomma nō-scenen. Återhållsamhet i skådespeleri innebär inte helt enkelt att 

inte göra en sak, utan att bevara något hemligt i det som görs. Genom 

Zeamis ingående observationer av betydelsen av hemligheter för 

skådespeleriet kan vi både komma närmare hur skådespeleri fungerar, och 

kärnan av det icke-framträdandes betydelse i konsten.  

Zeamis viktigaste insikter bygger på utnyttjandet av det som inte 

kan greppas direkt, varken sinnligt eller logiskt. Genom att det finns något 

som inte är direkt tillgängligt för publiken, men som den ändå märker av, 

blir den fascinerad av föreställningen. Och även för skådespelaren själv finns 

det något som inte kan uppfattas och inte kan imiteras, något som inte 

medvetet kan eftersträvas, men som ändå kan verka i och genom honom.  

Frågan om vad som inte framträder går bara delvis att svara på, 

eftersom att beskriva det som inte framträder innebär att oåterkalleligt 

förvandla det. Att vi överhuvudtaget ställer oss frågan om vad det är följer av 

att vi också ställer oss frågan vilken verkan det har. För det som inte 

framträder är bara förståeligt genom sin verkan. Det står i Tao te ching om 
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Tao att den är ”osynlig och ofattbar”, den är ”Vag och dunkel / och ändå har 

den sitt innersta väsen / Detta innersta väsen är verkligt / och däri finns det 

som går att pröva.”121 Tao kan inte beskrivas, men dess verkan kan iakttas, 

lär Lao Tzu.122  

Zeami, vars tankegångar har vissa likheter med taoistisk lära,123 

ger oss heller inget svar på vad det är i konsten som inte framträder, men 

förklarar vilken verkan det har, och ger ingångar till hur den kan uppnås. 

Det icke-framträdandes verkan har för Zeami inte bara en filosofisk utan 

också en mycket konkret innebörd, eftersom den märks på publikens 

reaktioner, och kan avgöra om en föreställning blir en framgång eller inte. 

 Det icke-framträdande är en integrerad del av Zeamis 

centralbegrepp hana, som betyder blomma(n). Hana är skådespeleriets mål, 

det som fascinerar publiken.  Som jag tog upp i föregående kapitel så har 

metaforen med blomman att göra med förnyelse och flyktighet. Men hana är 

inte bara flyktig, utan också i sin flyktighet ogripbar. Den kan aldrig fångas 

in eller definieras. Publiken får nämligen aldrig se den framträda, aldrig veta 

vari den består. Zeami förklarar att: ”The Flower of the actor is possible 

precisely because the audience does not know where that Flower is 

located.”124 I förlängningen måste skådespelaren för att skydda denna 

hemlighet inte låtsas om att han har en hemlighet.125 Men det allra 

viktigaste är förmodligen att skådespelaren inte medvetet ska försöka 

framställa hana. Hana måste vara något som kommer som av sig självt.  

Därför finns det i alla delar av skådespeleriet något mer än det 

som framträder. Det som gestaltas är inte bara det skådespelaren kan iaktta, 

det som visas för publiken får inte vara uttömmande, och det kritikern ska 

bedöma är inte bara vad den kan se och höra. Således är styrka inte bara att 

visa styrka, elegans är inte bara att visa elegans. Snabbhet får inte bara vara 
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 Vers 21. Stenudd, Tao te ching, s. 31.  

122
 Lao Tzu sägs vara taoismens grundare och upphovsman till Tao te ching. 
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 Se inledning, avsnittet ”Material och metod,” s. 15.  
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 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 59. 

125
 ”an actor must not let others know that he is one who even knows a secret.” Zeami, Fūshikaden. 

Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 60. 
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snabbhet, långsamhet får inte bara vara långsamhet. På detta sätt kan hana 

blomma, genom det som framträder och det som inte framträder. 

 

Bortom imitation 

Låt oss först återvända till Zeamis anvisningar för gestaltning. I den sista 

delen av Fūshikaden introducerar Zeami en nivå av gestaltning bortom 

imitation: ”In the art of Role Playing [monomane], there is a level at which 

imitation is no longer sought.”126 Hur ska detta förstås? Han fortsätter med 

att säga att genom att på riktigt ”bli” rollen, är imitationen överflödig. Han 

kommer här in på ett tema som ofta återkommer i senare texter, som kan 

kallas för skillnaden mellan teknik och konstens kärna.  

De medvetna färdigheter som är resultatet av korrekt övning kan 

kallas för teknik. I Zeamis fall består de av den inövade grunden för de två 

konsterna (recitation och dans) och för monomane (gestaltning)127. Särskild 

teknik är mer fundamental för skådespeleriet i nō-teater än den i allmänhet 

är i västerländsk teater. I nō är det omöjligt att bara vara en naturbegåvad 

skådespelare utan träning, eftersom musik och rörelser har en förhöjd form 

som i hög grad följer etablerade mönster. I västerländsk realism däremot kan 

i många fall en skådespelare som saknar träning men verkar ”äkta” 

eller ”naturlig” uppskattas lika mycket som en tekniskt skolad skådespelare. 

Tekniken är således för Zeami av högsta vikt, men samtidigt finns 

det för honom något bortom eller bakom teknik. Det kan kallas en inre kraft, 

hana inuti hana, eller konstens kärna. Genom att observera skillnaden 

mellan teknik och konstens kärna kan vi förstå innebörden av Zeamis 

gestaltning bortom imitation. Teknik och konstens kärna kan också förstås 

som det som framträder respektive det som inte framträder för 

skådespelaren själv, vilka i sin tur är det som låter honom uppnå den hana 

som fascinerar publiken. 
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 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 55. 

127
 Begreppet monomane utforskades i kapitel två. I följande diskussion kommer jag inte så mycket att 

specifikt utforska detta begrepp, därför kommer jag främst använda termen ”gestaltning”. 



3 – Det som inte framträder   55 

 

Teknik och inlevelse 

Diskussionen om tekniskt skådespeleri anknyter till det som i väst är känt 

som skådespelarens paradox. Känner skådespelaren vad rollen känner eller 

inte? Och förutsatt att både dessa spelsätt finns, vilket av dem utgör det 

mästerliga skådespeleriet?128 Denis Diderots Paradox sur le Comedién, en 

polemik mot teorin om inlevelsen i skådespeleriet som framförts Rémond de 

Saint Albine, är det mest kända inlägget i denna fråga. Diderots argument är 

att genom att inte känna kan skådespelaren bättre återge de yttre tecknen 

på känsla. ”Vi känner, vi: de [naturens stora efterbildare] iakttar, studerar 

och målar.”129 Han menar också att absolut naturlighet inte är ett mål för 

skådespelaren. Endast natur är inte en tillräckligt hög modell, en 

skådespelare behöver använda sin fantasi för att föreställa sig en högre 

förebild att sträva mot.130 Det skulle också vara att förbryta sig mot konsten 

att efterbilda naturen för nära, verklig sorg exempelvis är inte vacker, och 

den nakna sanningen kan vara torftig.131 Detta avståndstagande till 

naturalistiskt skådespeleri stämmer på många sätt väl med Zeamis estetik. 

 Konstantin Stanislavskij däremot, vår tids kanske viktigaste 

läromästare inom skådespeleri, förespråkar som bekant äkthet på scenen. 

Stanislavskijs teori ska dock inte betraktas som baserad på enbart känsla, 

han är inte lika polemisk som Diderot. Skådespeleriet är även för honom en 

konst och inte bara naturbegåvning. Men en skådespelare måste enligt 

Stanislavskij känna på riktigt, och komma i kontakt med den kreativitet som 

finns i det omedvetna.  

Mellan Diderots teknik och Stanislavskijs inlevelse finns det 

också ett helt spektrum av ståndpunkter. Gotthold Ephraim Lessing är 

exempelvis mer pragmatisk, och kommenterar i sin Dramaturgi att 
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 Denna fråga utgör en av de viktigaste, åtminstone historiskt sätt, gällande skådespeleri i väst. Den 

ligger till grund för vad Frederik Schyberg kallar ”en av de häftigaste och långvarigaste debatter, som 

över huvud har förts om skådespelarkonsten.” Schyberg, Skådespelarkonst, s. 55  
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 Denis Diderot, Paradox om skådespelaren, övers. Teddy Brunius (Uppsala: Institutionen för estetik, 

Uppsala universitet, 1993) s. 11. 
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 Diderot, Paradox om skådespelaren, s. 9-10, 16-17. 
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 Diderot, Paradox om skådespelaren, s. 17, 62. 
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skådespelaren behöver känsla, men att känsla inte är något som åskådaren 

direkt kan bedöma, och en kall men skicklig skådespelare är att föredra 

framför en kännande men oskicklig.132 

 Som Yamazaki Masakazu påpekar kan inte Zeamis teorier enkelt 

infogas på endera sidan av denna debatt. Yamazaki menar att Zeami inte såg 

skillnaden mellan teknik och inlevelse som ett val, istället ville han att 

skådespelare skulle förena båda sätten, medan de fortfarande kunde förstå 

skillnaden mellan dem.133 Ett exempel på hur denna förening kan se ut 

finner vi i Zeamis avsnitt om fem dansförmågor134 i Kakyō. De fem 

förmågorna skiljer sig åt genom graden av medveten kontroll, men den ena 

utesluter inte den andra utan snarare kan de tjäna olika syften och blandas 

med varandra.  

Den första, självmedveten rörelse,135 avser teknisk förmåga och 

en bemästring av alla principer inom nō. Denna förmåga kan ses som den 

mest grundläggande och som den som skådespelaren först måste lära sig. 

Den andra, rörelse bortom medvetande,136 har istället att göra med 

skapandet av rätt atmosfär som förmedlar känslorna i dansen. Genom 

denna förmåga kan skådespelaren överskrida det som enbart är teknik. 

Zeami liknar ett sådant uppträdande vid ”a bird that opens it wings and 

trusts itself to the movement of the winds”.137 Det kan förstås som att 

inlevelsen blivit grunden för gestaltningen. Men metaforen antyder samtidigt 

något bortom inlevelse. Om det bara rörde sig om inlevelse skulle ”vindarna” 

i det här fallet inte vara något annat än rollens känslor, men jag tror att 
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 Gotthold Ephraim Lessing, Hamburg Dramaturgy, övers. Helen Zimmern (New York: Dover, 1962), 

s. 12-13. 
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 Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. xlii. 

134
 Gochi, ”Five Skills of Dancing” i Rimer och Yamazakis översättning. Rimer och Yamazaki, Nō 

Drama, s. 260. 

135
 Shuchi, ”Self-Conscious Movement” i Rimer och Yamazakis översättning. Bokstavligen kan det 

översättas ”att förstå händerna”. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 262.  

136
 Buchi, ”Movement Beyond Conscioussness” i Rimer och Yamazakis. Bokstavligen kan det 

översättas ”att förstå dansen”. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 261. 

137
 Zeami, Kakyō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 80. 
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vinden måste tolkas också som något mer efemärt, som konstens kärna som 

aldrig uppträder direkt ens för artisten själv.  

Vad Zeami menar med att rörelse bortom medvetande innebär att 

skapa en atmosfär kan också belysas med hans princip ”First truly become 

the thing you are performing; Then find the skill to imitate its actions as 

well”.138 Principen innebär att hitta en rolls grundläggande hållning, till 

exempel när det gäller en kvinnoroll ”the actor should slightly bend the hips, 

hold his hands high, sustain the whole body in a graceful manner, feel a 

softness in his whole manner of being, and use his physique in a pliant 

manner.”139 Utifrån en sådan grundhållning kan sedan skådespelaren utföra 

alla rörelser på ett sätt som naturligt följer av rollen. Liknande metoder är 

allmänt förekommande praktik också i väst idag. Zeami visar med denna 

princip hur teknik i form av en medveten hållning kan ligga till grund för ett 

naturligt, inlevelsefullt spel, samtidigt som intuition (”blivande”) ligger till 

grund för hållningen. Rörelse bortom medvetande ska med tanke på denna 

konkreta innebörd av en rolls atmosfär som delvis kan byggas upp medvetet, 

inte förstås som enbart inlevelsebaserat spel.  

I förhållande till konflikten i väst mellan teknik och inlevelse är 

det intressant att notera att rörelse bortom medvetande inte framför allt 

handlar om naturlighet i förhållande till rollen och psykologi, utan för Zeami 

handlar det om att frambringa ”the feelings inherent in the dance itself.”140 

Vi märker här den japanska teatertraditionens större betoning på idealiserad 

skönhet framför mimesis.141 Som nämnt är nō-teaterns form, med tonvikt på 

dans och recitation, också mer förhöjd och mindre verklighetsnära än 

mycket västerländsk teater.  

Vindarna som skådespelaren litar till för att flyga i detta fall är 

inte rollens naturliga känslor utan konstens och skönhetens djupaste 

principer. Dessa principer överbryggar i en mening dualismen mellan natur 
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 Zeami, Kakyō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 77. 
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 Zeami, Kakyō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 77. 

140
 Zeami, Kakyō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 79-80. 
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 Betoningen på skönhet framför verklighetsframställning diskuterades i kapitel 1, ”Skönhet i nō”, s. 

25-26. Se även Kawatake, Japan On Stage, s. 229. 
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och konst, de är naturligt eller gudomligt givna i den meningen att de ligger 

bortom människans logiska förstånd, men befinner sig inom konstens, och 

därmed människans, område. Snarare än inlevelse i rollen är det i Zeamis 

fall mer passande att prata om intuition om dessa principer, som kan kallas 

konstens kärna.  

Som ett annat exempel på denna skillnad kan nämnas Zeamis 

anmärkning om ”hana inuti hana”, angående den ”inre musiken” i 

recitation. ”This ’inner music’ is the Flower that lies behind the chant itself 

[min kursivering]. Even for players of equally great ability, with the same 

Flower, the player who has studied his art to its furthest reaches will come 

to know the Flower within the Flower.”142 Hana är här konsten, och hana 

inuti hana ligger alltså inte någon annan stans än inuti själva konsten. Den 

inre musiken är inte musiken i naturen eller objektet som befinner sig 

utanför konsten att recitera, utan är bakom själva denna konst.  

De tre sista förmågorna för dans visar tydligare hur Zeami inte 

väljer mellan teknik och intuition, kontroll och icke-kontroll. De består 

nämligen av olika lyckosamma föreningar mellan de två första förmågorna 

självmedveten rörelse och rörelse bortom medvetande. I den tredje är båda i 

balans, i den fjärde är det självmedvetna dominerande och i den sista är det 

intuitiva dominerande.143 De sista förmågorna byggs alltså upp av de två 

första. De tycks också vara på en något högre artistisk nivå. Zeami skriver 

följande om den tredje dansförmågan, ömsesidighet i balans: 

The Skill of Control produces an art of design; the Skill of Movement 

produces an art beyond external pattern. When these two can be 

combined together in an art of mutuality, the results will reach a 

culmination of artistic skill. The spectators, for their part, will then 

find such a performance truly moving.144 

Teknik och intuition både kan och bör alltså kombineras. 

Dessutom har de kanske redan i sig själva en grund i sin förmodade motpol. 
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 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 55. 
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 Sōkyokuchi (”Mutuality in Balance”), shutaifūchi (”Mutuality in Self-Conscious Movement”), 
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är Rimer och Yamazakis. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 261. 
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 Zeami, Kakyō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 80. 
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En skådespelare kan nämligen för Zeami bara nå den högre nivån av 

gestaltning där imitation inte längre eftersträvas genom att först bemästra 

och internalisera imitationen (läs tekniken). Och tekniken kan heller inte 

sägas existera i ett tomrum, den bygger på en intuitiv uppfattning av 

skönhet, som tar sig uttryck i former för dans och recitation och i jo-ha-kyū-

strukturen.145 

Teknik och intuition samspelar alltså, men med detta sagt har vi 

ännu inte svarat på vad teknik egentligen är och vad intuition egentligen är, 

för skådespelaren? Hur kan de uppnås? Dessa frågor visar sig ruva på ändå 

fler hemligheter.   

 

Att överskrida teknik 

Jag menar att Zeamis analys av skådespelarens konst kan förstås utifrån 

följande problem: Den högsta skådespelarkonsten överskrider teknik. Med 

andra ord består den inte bara av teknik. Men samtidigt kan den inte sägas 

bestå av något annat än teknik. – Vad innebär då detta?  

Skådespelaren kan inte nöja sig med teknik, med det externa av 

gestaltningen. Zeami går till och med så långt som till att säga ”In terms of 

the nō, art that remains External is to be despised.”146 Att bara imitera hur 

människor beter sig och hur andra skådespelare uppträder leder inte 

nödvändigtvis till inre förståelse enligt Zeami. Att förstå skillnaden mellan 

den inre och den yttre förmågan är avgörande: ”Real discernment of the 

nature of the differences between external skill and internal understanding 

forms the basis of true mastery.”147  

Men just på grund av att den inre förståelsen inte är teknik, går 

den inte heller att sätta fingret på och medvetet eftersträva. I Fūshikaden, 

efter en komplicerad genomgång av olika sätt att mäta en skådespelares 

artistiska nivå, varnar Zeami skarpt för att eftersträva något annat än 

teknik: 
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 Om jo-ha-kyū, se kapitel 1, ”Skönhet i nō,” s. 26-27. 
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 Zeami, Shikadō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 66. 
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Here again is something that an actor new to the art should consider. 

It is impossible to study and practice one’s art with an express idea of 

elevating one’s Level. Not only is such a change impossible to obtain 

by such means, but if an artist continues to maintain such an 

attitude, whatever he has gained through his practice will be lost. In 

the end, such things as Level and Magnitude [take] cannot really be 

sought after. Still, after arduos practice, and when all the dust of 

artistic ostentatiousness has been washed off the actor, he may 

suddenly find that Magnitude arrives of itself, as it were [min 

kursivering]. The immediate object of rehearsal and practice is to 

perfect the chant, dance, movements, Role Playing, and other similar 

elements of the nō.148 

Genom att eftersträva teknik kan det Zeami här kallar storhet [take] 

uppkomma som av sig självt. Men märk väl att det handlar om något som 

kan hända, inte något som nödvändigtvis händer. 

 För att nå till en högre nivå måste skådespelaren förstå det som 

inte kan infångas av tekniken. Den högre nivån får publiken att häpna utan 

att medvetet greppa vad det är som gör uppträdandet tilltalande. Zeami talar 

i Kakyō om tre olika element som kan göra en föreställning effektfull: bild, 

ljud, och kokoro (”hjärta”). Skillnaden mellan effekten av bild och ljud har jag 

diskuterat tidigare.149 Det högsta sättet ett uppträdande kan verka på är 

emellertid genom kokoro. Kokoro, eller shin (心), är ett återkommande 

begrepp i traditionell japansk estetik. Det kan beskrivas som en inre och 

autentisk men osynlig kreativ grund.150 Kokoro är bland annat centralt i 

Fujiwara no Teikas (1162-1241) principer för waka, uttryckta i verket 

Maigetsushō, där ushin tai (”med kokoro-sättet”) är det modus som utgör 

essensen av poesi.151 Teikas poetik hade stort inflytande på utvecklingen av 

japansk estetik, liksom förmodligen på Zeami.  
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 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 26. 
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 Se kapitel 2, ”Två konster, förutsättningen för nō”, s. 37-38 
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 Rimer och Yamazaki översätter Zeamis kokoro som ”heart”, medan Hare väljer att kalla det ”mind”. 
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Performance Notes, s. 467. 
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 För mer om begreppets betydelse hos Fujiwara no Teika, se Izutsu och Izutsu, Theory of Beauty, s. 

6-9, 12, 79, 82.  
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Att lyckas med kokoro är hos Zeami att använda något som inte 

framträder i något element av föreställningen.  

When it comes to the nō that succeeds through the Heart, a truly 

gifted actor of sarugaku, after he has mastered the whole repertory, 

will have the ability even when performing a play of no particular 

distinction in terms of chant, dance, gesture, or plot, to create in the 

midst of a certain dullness a particular poetic quality that can move 

the hearts of his audience. This level of attainment is not usually 

grasped even by connoisseurs; how much beyond any imaginings of a 

country audience must be such an art. Indeed such a quality must 

seem to represent the propitious manifestation of an actor of the 

highest abilities. Such a performance can be termed a nō that 

succeeds through the Heart, a nō that surpasses technique, a nō that 

transcends outward manifestation.152      

Denna nivå överskrider teknik, transcenderar manifestation. För att uppnå 

den räcker inte den modell som framträder för skådespelaren och som kan 

imiteras. För att nå en gestaltning bortom imitation, och för att uppnå en 

kvalitet som verkar utan att framträda, måste skådespelaren också bruka 

det osynliga som inte omfattas av det som medvetet kan efterbildas. Att göra 

något är inte svårt, men att göra det väl är mycket svårt, skriver Zeami.153  

Det faktum att Zeami talar om effekten av kokoro specifikt i en 

föreställning till synes utan några andra anmärkningsvärda element kan 

tolkas på två sätt. Å ena sidan kan det vara för att illustrera att en 

skådespelare med denna förmåga kan fascinera publiken, alla eventuella 

brister i pjäsen till trots. Å andra sidan, vilket inte helt behöver utesluta den 

första tolkningen, kan det också vara särskilt fördelaktigt att alla 

framträdande aspekter av en föreställning är dämpade för att den ska kunna 

lyckas genom kokoro. På detta sätt finns det en viss tomhet, ett visst 

utrymme för det icke-framträdande. Att lyckas med bild eller ljud är 

sannerligen inte att förakta, det är för Zeami prov på artistisk förmåga, men 
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samtidigt varnar Zeami för att en föreställning som lyckas genom bild löper 

risken att ”lyckas för bra”:  

In an attempt to make every aspect of the performance successful, a 

surface brilliance is achieved, but the end results may be 

unsatisfactory. This kind of abuse arises when the play goes too well. 

On such an occasion, the play should be performed in a more 

restrained manner, all the artistic appearances made more moderate, 

and the eyes and ears of the spectators given some surcease, so that 

they can have an occasion to rest and breathe easily and the audience 

can have the quiet necessary to observe the really skillful elements in 

the performance.154       

Budskapet är nödvändigheten av ett visst mått av tomhet, detta som gör nō 

till en antydandets konst. Det är nödvändigt för att det icke-framträdande 

ska få sin verkan, och i detta fall visar det sig också vara viktigt för att 

förstärka det framträdande, för att publiken ska kunna ”observera de 

verkligt skickliga elementen i uppträdandet”. 

 

Substans och funktion 

Kokoro och att utnyttja det icke framträdande består av att dämpa det 

framträdande, men inte bara om det. Det krävs också en inre förståelse för 

vad det är som inte framträder. Zeami skiljer på substans [tai] och funktion 

[yō].155 Han liknar substans vid en blomma och funktion med blommans 

doft.156 Det viktiga för en skådespelare är att lära sig att det inte går att 

imitera funktionen, bara substansen. För att förstå substansen är det 

emellertid nödvändigt att se bortom vad mästaren gör, till hur och varför.  

Poängen här är delvis densamma som den tidigare nämnda att 

det är fel att tro att konsten kommer till genom något annat än teknik. Den 

mästerliga skådespelarens konst består inte bara av teknik, men om en 

mindre framstående skådespelare försöker imitera denna funktion av 

skådespeleriet kommer han inte kunna uppnå den. 
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(…) Function comes of itself from a successful attempt to assimilate 

Substance. Yet those who do not understand this principle try to 

master Function and imitate it as a principle of their art; they do not 

realize that as they do so they rob Function of its proper role. And 

since Function can never become Substance, the art of nō therefore 

becomes broken and confused, possessing neither Substance nor 

Function. Under such circumstances, there is no proper path for the 

nō, and our art has no meaning.157 

Det enda som går att imitera är substansen. Och det enda som 

framträder av substansen kan hävdas vara teknik. Först ska 

skådespelaren således imitera tekniken, och först när han har 

förmågan att i sitt inre förstå det icke-framträdande i substansen 

uppnår han den funktion som utmärker en mästare, en effekt som 

överskrider medveten kognition. 

Det icke-framträdande är inget som någon kan ta till sig. Insikten 

om det finns nämligen redan där, och det verkar genom att denna insikt 

finns. Det kan jämföras med hur zen-mästaren Dōgen beskriver vishet: ”if 

people with wisdom hear they can immediately believe and 

understand. ’Wisdom’ is not learned in people, it doesn’t arrive of itself; 

wisdom is communicated to wisdom, wisdom seeks wisdom.” Visheten är 

något vi redan har, fastän jaget och visheten kanske är ömsesidigt ovetande 

om varandra, ”as if in spite of the fact that the person and wisdom do not 

know one another, the Way is surely heard by wisdom.”158 På samma sätt 

kan det som inte framträder i substansen ha en estetisk verkan på oss utan 

att vi är medvetna om att det existerar. 

 Det som inte framträder i substansen kan kallas en hemlighet. 

Men det är inte bara något som nybörjaren inte känner till. Det är något som 

inte går att känna till. En skådespelare blir aldrig själv klart medveten om att 

han har något som inte framträder.  
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3.1. Illustrationer av det som framträder och inte  

framträder i substans och funktion. 
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Enligt Yamazaki visar Zeamis estetik ett sätt att förhålla sig till gränsen för 

mänskligt medvetande. Eftersom vårt särskiljande medvetande inte kan 

omfatta allt måste helheten av en roll, en rörelse, ett ord, omfattas genom 

något bortom medveten urskillning: ”Since a living whole is not an 

assemblage of parts; in order to grasp that whole there must be a more 

fundamental method than attention to details.”159 

Ett ord som Zeami använder för egenskapen att överskrida någon 

specifik yttre form är myō (”Peerless Charm”)160. Hans förklaring av denna 

egenskap visar hur det icke-framträdande i substansen fungerar. Om myō 

eftersöks tycks den finns både överallt och ingenstans. ”(…) this Charm 

should exist in every aspect of our art, from the Two Basic Arts to gesture. 

Yet precisely where can it be located? It seems to be found nowhere.”161 

Egenskapen av myō visar sig vara avhängig just detta att den inte kan 

placeras, inte heller för skådespelaren: 

And indeed even in the case of an actor of the highest skill, he will at 

best have come only to the realization that he somehow does possess 

this skill. Still, he will have no consciousness that he is practicing it 

at any given moment. An actor will possess this quality precisely 

because he does not recognize it; if such a moment could in any way 

be put into words, this Charm could no longer exist.162   

En skådespelare blir aldrig medveten om att han har det som inte framträder. 

Det förblir nämligen alltid icke-framträdande, på så sätt har det sin verkan. 

Detta är den riktiga hemligheten om hana inuti hana, konstens kärna. 

 

Icke-handling 

Den riktiga hemligheten kan inte eftersträvas. Istället kan principen för att 

uppnå den sägas vara den motsatta, nämligen icke-strävan. Icke-handling 

[wu wei] är en taoistisk princip, som delvis också återfinns i zen-filosofi, och 

som kan förtydliga Zeamis tankar om gestaltning bortom imitation. I Tao te 

ching går det bland annat att läsa att ”Tao är evigt utan handling / dock 
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lämnas inget ogjort”, och att ”Det mjukaste i världen / övergår det hårdaste i 

världen / Det obefintliga kan tränga in i det förslutna / Således vet jag 

värdet av ingen handling / Att lära utan ord och verka utan handling / 

förstås av få.”163  

För Zeami måste en skådespelares inställning likaså i grunden 

präglas av en viss mjukhet: 

For the chant, the dance, and the various sorts of gestures that will be 

employed, the actor’s spirit should be as delicately attuned as possible, 

but at the same time, his physical stance should be as relaxed and 

broad as possible. An actor should comprehend these principles and 

stick to them. 

In general, it can be said that, in the case of the nō, an art that is 

based on general and flexible principles can be subtle and detailed. 

But a nō that is merely meticulous in conception cannot easily 

develop on a large and relaxed scale. After all, the small can be 

contained in the large, but not the large in the small.164 

Den mentala grunden måste vara flexibel så att den kan omfatta alla detaljer. 

Målet får inte vara för specifikt från början. Med andra ord ska konsten inte 

bygga för mycket på aktiva val av det ena framför det andra, utan 

skådespelaren ska behålla en viss passiv mottaglighet. På så sätt skapas 

möjligheten att realisera varje aspekt av konsten. Zeamis inställning för 

därmed tankarna till principen om ”Tao är evigt utan handling / dock 

lämnas inget ogjort.” Kroppens läge ska också vara avslappnat, medan 

sinnet ska vara finstämt och koncentrerat, vilket kan beskrivas som en slags 

handling genom icke-handling.  

Ett mer konkret exempel på principen av icke-handling finner vi i 

en diskussion om kvinnoroller i Shūgyoku tokka. Här tar Zeami upp att en 

kvinna aldrig imiterar sig själv. Detta kan naturligtvis nyanseras utifrån en 

modern uppfattning av den performativa aspekten av genus. Zeamis mål här 

kan dock sägas vara inte att förstå kvinnan som kön utan en mer 

omfattande mening av vad det är att vara kvinna, eller kanske vad det 

överhuvudtaget är att vara. Genom att vara på det sätt hon är, menar Zeami, 

är en kvinna en kvinna. En kvinna från överklassen har ett beteende och en 
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från underklassen ett annat, men oavsett fullföljer de sitt rätta sätt att 

vara: ”As each carries out her appropriate behaviour, each, it can be said, 

has found her own natural and individual Sphere of Accomplishment. If a 

woman connives to make herself beautiful and expends efforts to manifest 

Grace, her actions will be quite ineffective.”165 

 Kanske skulle en anhängare till det tekniska känslokalla 

skådespeleriet som Diderot påstå att detta sätt att vara okonstlad egentligen 

är desto mer effektivt om det i grunden är konstlat. Att vara konstlad men få 

det att framstå som okonstlat är för Diderot skådespelarens hemlighet.166 

Denna tanke om att konsten måste bevaras hemlig för åskådarna skulle inte 

heller vara främmande för Zeami. Men det okonstlade visar sig i detta fall 

vara långt mer än en charad. Det är också en väg till konst, en princip som 

kan liknas vid icke-handling, ”a performer, if he strives for an art that is 

without artifice, can achieve a Sphere of Accomplisment appropriate to each 

artistic behaviour [min kursivering].”167  

En okonstlad konst är en konst vars medvetna framställning 

träder tillbaka för att upprätta ett tomrum för det som inte framträder och 

inte kan framställas med konst, det som bara kan greppas intuitivt, men 

som också då förblir okänt. Detta tomrum för det icke-framträdande 

fungerar på ett liknande sätt både vad gäller skådespelaren i förhållande till 

publiken och skådespelarens eget förhållande till skådespeleriets substans. 

Denna motsvarighet framgår i någon mån av illustrationen av substans och 

funktion ovan (Bild 3.1). Gestaltning bortom imitation, eller okonstlad konst, 

innebär både att något hemlighålls för publiken och att något hemlighålls för 

skådespelaren själv, genom vad som kan beskrivas som icke-handling. Det 

är på så vis en dubbel hemlighet. 
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Motsatser, tvetydighet, yūgen 

Det finns något hos varje gestalt eller föremål som aldrig framträder. Med 

andra ord är ett objekt aldrig fullt ut vad det verkar vara. För Zeami innebär 

detta att allting, genom att kompletteras med sin motsats, verkar mer 

levande och fångar publikens intresse. 

When performing nō, there are endless matters that must be kept in 

mind. For example, when an actor plans to express the emotion of 

anger, he must not fail to retain a tender heart. Such is his only 

means to prevent his acting from developing roughness, no matter 

what sort of anger is expressed. To appear angry while possessing a 

tender heart gives rise to the principle of novelty. On the other hand, 

in a performance requiring Grace, an actor must not forget to remain 

strong. Thus all aspects of his performance – dance, movement, Role 

Playing – will be genuine and lifelike.168 

Denna analys exemplifierar vad som hos Zeami är en utvecklad estetik av 

tvetydighet.  

Yamazaki kallar Zeamis teorier för just ”tvetydighetens estetik.”169 

Yamazaki jämför den västerländska och japanska traditionen och menar att 

i väst har konstnärlig framställning strävat efter att få objekt och ideal att 

framstå så tydligt och fullständigt som möjligt. I den japanska traditionen 

däremot kan konst bestå i sociala och sammansatta former såsom te-

ceremoni. Och det finns en etablerad uppfattning, bland annat uttryckt av 

Yoshida Kenkō,170 om att det innebär god smak att inte direkt ta del av 

något skönt, utan att snarare ana det.171 Det finns i Japan en tradition av 

att istället för att renodla varje kvalitet konsekvent låta dem bära på sin 

motsats. För Zeami är enligt samma princip konflikten mellan motsatser 

livsviktig för att skapa intresse på teatern. 
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Abstrakt och konkret skönhet 

Tvetydigheten visar sig bland annat i Zeamis skönhetsbegrepp. Begreppet 

yūgen (幽玄) betyder hos Zeami det sköna, men inte bara som en specifik 

egenskap bland andra. Förutom att avse det direkt tilltalande, vilket 

specifikt för Zeami exemplifieras av en hovdams elegans eller en ynglings 

naturliga skönhet, avser det också en mer abstrakt skönhet.  

Ueda påpekar att yūgen för Zeami inte bara utgör en estetisk 

kategori utan ett sätt att uppfatta världen.172 Yūgen exemplifieras visserligen 

av det som är vackert och elegant i poesi, kläder, aristokratins förfinade sätt, 

men ändå kan och bör det för Zeami överföras också på andra roller, till och 

med demonroller. Att verkligen förstå yūgen innebär att kunna uppfatta det i 

allt som konsten omfattar. 

An actor must come to grasp those various types of Grace [yūgen] and 

absorb them within himself; for no matter what role he may assume, 

he must never separate himself from the virtue of Grace. No matter 

what the role – whether the character be of high or low rank, a man, a 

woman, a priest or lay person, a farmer or country person, even a 

beggar or an outcast – it should seem as though each were holding a 

branch of flowers in his hand. In this one respect they exhibit the 

same appeal, despite whatever differences they may show in their 

social positions.173  

Förhållandet mellan yūgen och det sköna kan liknas med det mellan 

konsten och teknik. Liksom konsten inte är bara teknik, men inte heller 

något annat, är yūgen inte bara det sköna, men inte heller något annat. 

Genom att troget studera det sköna, men samtidigt förstå också den hemliga 

skönhet som kan finnas i det som inte är skönt, kan en skådespelare uppnå 

yūgen. Den som bara visar de yttre aspekterna av skönhet löper en risk att 

den stagnerar, spelet blir alltför entydigt, ”(…) in a performance requiring 

Grace, an actor must not forget to remain strong.”    

 Begreppet yūgen består av två kinesiska tecken, det första (幽) 

betyder ungefär ”vag”, ”avlägsen”, och det andra (玄) ”mörk”, ”mystisk”. Det 

andra tecknet har en stark anknytning till taoism, då det används i Tao te 
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ching för att beteckna den mörka och mystiska aspekten av Tao.174 Thornhill 

menar att yūgen, då begreppet först används i Japan, kan förstås utifrån ett 

perceptuellt perspektiv. Det användes i buddhistiska skrifter för att avse det 

djupa och mystiska i transcendental visdom, vilket snarare än att tyda på ett 

perspektiv av ”upplysning”, där vishet är ljus, kan sägas hänvisa till 

perceptionen, för vilken det transcendentala är höljt i mörker.175 Yūgen kan 

alltså intressant nog sägas bära med sig en form av uppskattning för det som 

inte framträder.  

När begreppet senare börjar användas i förhållande till poesi 

finns denna aspekt kvar. Enligt Thornhill bygger yūgen i Kamakura- och 

Muromachi-erans waka-estetik på en ”dialektik av klarhet och dunkel,”176 

där vår uppmärksamhet leds mot det som inte framträder genom det som 

framträder. Detta kan också relateras till Izutsus beskrivning av waka som 

upprättande ett ”lingvistiskt fält.” Med detta menas att samtidigt som orden 

följer på varandra successivt (shirabe) är innebörden också enhetlig och 

samtidig som en form (sugata).177 Denna form behöver visserligen inte i sig 

vara dunkel, den kan exempelvis vara en observation av relaterade 

naturfenomen, men den underliggande atmosfär som möjliggör den och som 

den pekar mot bör förstås som något icke-framträdande. 

Vid Zeamis tid hade yūgen också fått en mer konkret innebörd 

och användes bland annat för att beskriva hovdamers elegans. Förebilden 

för denna skönhet sägs ibland komma från beskrivningarna i Genji 

monogatari (”Berättelsen om Genji”).178 Yūgen har en sådan innebörd bland 

annat hos poeten Nijō Yoshimoto (1320-1388), som också var en av Zeamis 

                                            
174

 Thornhill, ”Yugen after Zeami”, s. 36. 

175
 Thornhill, ”Yugen after Zeami”, s. 36-37. 

176
 ”a dialectic of clarity and obscurity”. Thornhill, ”Yugen after Zeami”, s. 39. Thornhill hänvisar bland 

annat till de berömda poeterna Fujiwara Shunzei (1114-1204) och Kamo no Chōmei (1155-1216). 

Kamakura- och Muromachi-eran (1185-1603) kallas ofta Japans medeltid. 

177
 Izutsu och Izutsu, Theory of Beauty, s. 5-7. 

178
 Ueda, Zeami, Bashō, Yeats, Pound, s. 17. Genji monogatari är ett klassiskt och mycket berömt 

verk från 1000-talet, författat av Murasaki Shikibu, som beskriver det förfinade livet vid hovet under 

Heian-eran. 



3 – Det som inte framträder   71 

 

beundrare och instruktörer.179 Zeamis använder likaså begreppet med en 

sådan mer konkret innebörd. Yūgen innebär att föra sig elegant som en 

förnäm person och får också innebörden av den skönhet som finns i korrekt 

utövande av dans och recitation.180 Dock så bär det fortfarande med sig 

nyansen av uppskattning för det icke-framträdande. I andra av Zeamis 

diskussioner som inte direkt nämner yūgen märks dessutom en 

uppskattning för motstridighet som tycks nära besläktad med yūgen 

som ”djup” och ”mysterium”. 

Zenchiku, Zeamis konstnärliga efterträdare, ger i sin teori om sex 

cirklar och en daggdroppe (rokurin ichiro) en beskrivning av yūgen som också 

visar kopplingen mellan konkret och abstrakt skönhet. Den första cirkeln, en 

enkel tom cirkel, beskrivs som källan till den yūgen som finns i recitation 

och dans.181 Den sjätte och sista cirkeln, Tomhetens cirkel, återvänder till 

den första och är identisk med den.182 Den första cirkeln symboliserar den 

andning, mjukhet och obrutna energi som är den lämpliga grunden för 

recitation och dans.183 Den sista cirkeln står för Tomhet och innebär full 

konstnärlig mognad, vilket beskrivs som en form av upplysning.184  Den 

obrutna, tomma cirkeln, likadan i den första och den sjätte, symboliserar 

således en yūgen som både är en konkret källa till de två konsterna och ett 

kännetecken för det transcendentala värdet av Tomhet. Zenchikus första och 

sista cirkel kan alltså sägas illustrera hur yūgen är inneboende i dans och 

recitation samtidigt som det också är kopplat till något bortom sinnlig 

erfarenhet. 

 Begreppet kommer dock i Zenchikus teori mindre att handla om 

estetisk erfarenhet och mer om skådespelarens inre, där yūgen blir knutet 

till alltings inre Buddha-natur (busshō).185 Hos Zeami bevarar begreppet mer 
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av en estetisk och perceptuell innebörd, och hänger samman med tankar om 

återhållsamhet, tvetydighet och hemlighetsfullhet. 

 

Tio i hjärtat, sju i rörelser 

Två principer från Kakyō är viktiga för att förstå Zeamis estetiska ideal. Den 

första lyder ”What Is Felt in the Heart is Ten; What Appears in Movement 

Seven”, och den andra ”Violent Body Movement, Gentle Foot Movement; 

Violent Foot Movement, Gentle Body Movements”.186  

Den första innebär enkelt uttryckt en viss återhållsamhet. Den 

kan relateras till det som diskuterades ovan om teknik och konstens kärna, 

nämligen att ett visst tomrum måste lämnas åt det som inte framträder. 

Genom att rörelsen är mer återhållen än känslan bakom den, menar Zeami, 

blir kroppen substans och känslan funktion.187 Med andra ord, på detta sätt 

blir funktionen större än substansen, den estetiska effekten blir större än det 

som framträder.  

Den andra principen innebär att häftiga rörelser med 

överkroppen måste kompletteras med återhållsamma rörelser med fötterna, 

och tvärtom. Om hela kroppen rör sig på samma sätt blir effekten nämligen 

grov. Samma princip finns också uttryckt i Fūshikaden och liknande 

anvisningar finns i Sarugaku dangi, då om att en rörelse som inleds snabbt 

måste avslutas långsamt och tvärtom.188 Det är samma grundläggande 

tanke om motsatser som också finns i Zeamis princip om att bevara ett milt 

hjärta även i ilska och bevara styrka även när skönhet ska uttryckas (se 

ovan, s. 68), men här på en mer teknisk nivå.  

Både principen om återhållsamhet och den om införlivandet av 

motsatser handlar om att det ska finnas en viss tvetydighet i det som 

framträder för åskådaren. I det första fallet genom att något hålls tillbaka, i 

det andra genom att rörelsen inte är helt igenom på ett enda sätt. Denna 

tvetydighet antyder för publiken att det finns något som inte framträder i 
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uppträdandet, och skapar en känsla av att det finns hemligheter. 

Principerna kan ses som en nyckel till yūgen, och Zeami refererar till dem 

när han ska förklara hur yūgen kan finnas även i en demonroll.189 

Samspelet mellan motsatser omfattar mer än skådespelaren själv. 

Det har att göra med själva speltillfället i sin helhet. Zeami menar att om en 

spelplats är liten ska skådespeleriet få den att verka stor, och tvärtom.190 

Likaså under dagen, vid glada och livliga tillfällen eller då vädret är varmt: 

tillfällen som domineras av yang, ska skådespelet framföras försiktigt och 

med viss melankoli för att ge upphov till yin, och tvärtom.191 Och i Sarugaku 

dangi beskriver Zeami hur skådespelaren ska förstå publikens känslor och 

sedan bryta mot deras förväntningar: 

If an actor observes that the entire audience seems to wait 

breathlessly, thinking that the play is coming to an end in a dramatic 

fashion, he should surprise them and finish his performance gently. If, 

on the other hand, the spectators merely seem to be enjoying the 

performance in a detached way, the actor must then pull himself up 

and end the performance in a sharp and firm manner. A performance 

will always be exciting to his audience if the actor ends by creating an 

emotional atmosphere different from that already held by the audience. 

[min kursivering] 192 

Det behöver väl knappast sägas att detta enligt Zeami är viktigt att bevara 

hemligt, och avsikten inte får framgå för publiken.  

Införlivandet av motsatser, återhållsamhet och tvetydighet i varje 

element av ett uppträdande gör att ingenting, från skådespelets minsta 

gester, till rollens skönhet eller styrka, och föreställningen som helhet, fullt 

ut är vad det verkar vara. Det handlar både om att skapa något som 

publiken inte väntar sig och som därför fascinerar, och om att skapa en 

diskrepans mellan intentionen och det som framträder. Snabbhet förmedlas 
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 Zeami, Kakyō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 93. 
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 ”when sarugaku is performed in a large playing space, the performer must take care to make the 

distance from the nobility seem as short as possible. On the other hand, when the performing space is 

restricted, a sense of distance should be created between the actor and the nobility.” Zeami, Kakyō. 

Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 83. 
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 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 19-20. Zeami, Shūgyoku tokka. Rimer och 

Yamazaki, Nō Drama, s. 126-127. 
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 Zeami, Sarugaku dangi. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 186-187. 
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bäst genom att skådespelaren är både snabb och långsam. Att framställa 

styrka görs bäst genom att också mjukhet framträder. Och det som 

skådespelaren känner i hjärtat är tio, men det som framträder är sju. Genom 

att en del av intentionen inte framträder blir effekten inte mindre utan större. 

Detta döljande fungerar bara fullt ut då det är dubbelt, och en del av 

konsten förblir icke-framträdande också för skådespelaren. 

 

Skådespeleriets högsta nivåer 

Det finns nio nivåer av artistisk förmåga för Zeami, beskrivna i det 

intressanta korta traktatet Kyūi, vilket betyder just ”nio nivåer” eller ”nio 

grader”. Varje nivå beskrivs med en allegori hämtad ur klassiska religiösa 

texter. Dessa beskrivningar visar tydligare den estetiska effekten av det som 

inte framträder, av skådespeleri som överskrider imitation, och av 

tvetydighetens yūgen. De nio nivåerna visar på vilket sätt dessa estetiska 

principer utgör grunden för de mest fängslande och därmed högsta formerna 

av skådespeleri, de som ger upphov till den förnämsta formen av hana. 

Nivåerna kan ses både som positioner i en rangordning och som 

specifika stilar som utmärker de olika positionerna.193 Alla nivåer kan enligt 

Zeami sägas ha någon hana, men bara de tre högsta representerar den eviga 

hana, som är den permanenta grunden till hanas uppenbara föränderlighet, 

den föränderliga hana.194 Den högsta nivån kan sägas representera ett slags 

genibegrepp, den innebär förmågan att kunna göra det felaktiga och låga 

korrekt och sublimt. Denna förmåga beskriver Zeami ibland som taketaru 

kurai, eller ran’i.195  

De olika kvaliteter som utmärker det mästerliga skådespeleriet 

kan alla sägas ha sin grund i en konst som överskrider teknik och som får 

sin effekt genom det icke-framträdande. Jag ska i detta avsnitt definiera tre 
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 Thornhill, Six Circles, s. 84. 
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 Shōka, ”Changeless Flower” och Yōka, ”Changing Flower,” i Rimer och Yamazakis översättning. 

Zeami, Shūgyoku tokka. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 130-131. 
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 Särskilt i Shikadō, där ett avsnitt är ägnat åt taketaru kurai. Taketaru kurai och ran’i avser samma 

sak, ett begrepp som är svåröversatt, som bokstavligen betyder ”en hög nivå”, se Rimer och Yamazaki, 

Nō Drama, s. 262.  
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sådana kvaliteter: det okonstlade, icke-dualism och genialitet, vilka jag menar 

i hög grad korresponderar med Zeamis tre högsta nivåer. 

 Först en kommentar om de nio nivåerna i deras helhet. De 

benämns och beskrivs enligt följande:196 

 
De högsta nivåerna 

1. Den mystiska blommans 

konst (myoka fū) 

”In Silla, in the dead of night, the sun 

shines brightly.” 

2. Djuphetens blommas 

konst (chōshinka fū) 

”Snow covers a thousand mountains, 

why is there one peak that is not white?” 

3. Stillhetens blommas 

konst (kanka fū) 

”Piling up snow in a silver bowl.” 

De mellersta nivåerna 

4. Den sanna blommans 

konst (shōka fū) 

”In the bright mists the sun is setting, 

and all the mountains become crimson.” 

5. Den breda färdighetens 

konst (kōshō fū) 

”To describe fully the spirit of the clouds 

on the mountains, the moon on the sea.” 

6. Den tidiga skönhetens 

konst (senmon fū) 

”What the world calls the Way is not the 

true Way.” 

De lägsta nivåerna 

7. Styrkans och finessens 

konst (gōsai fū) 

”The shadow of the metal hammer 

moving; the cold gleam of the sacred 

sword.” 

8. Styrkans och grovhetens 

väg (gōso fū) 

”Three days after its birth, a tiger wants 

to eat an ox.” 

9. Grovhetens och 

trubbighetens väg (soen fū) 

”The five skills of the flying squirrel.” 

 

Modellen för uppställningen kan härledas till den buddhistiska teorin om nio 

nivåer av återfödelse.197 Mot förväntan är det inte en stege som ska klättras 
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 Zeami, Kyūi. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 120-122. Den svenska översättningen av 

nivåernas benämning utgår från Rimer och Yamazakis engelska översättning, utom för nivå 1, myōka 

fū, då den utgår ifrån Ueda Makotos, ”The style of mysterious flower”. Ueda, ”Zeami on Art,” s. 76. 

Rimer och Yamazaki har valt översättningen ”The art of the flower of peerless charm” för att visa att 

den hänger samman med myō (”peerless charm”). 
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från den lägsta nivån till de högsta. Istället ska skådespelaren för att inte 

hamna på fel bana börja med att studera de mellersta nivåerna. De tre lägsta 

nivåerna blir sålunda mer som exempel på vad som enligt god smak ska 

undvikas, och en kritik av vad Zeami ser som banalt och vulgärt 

skådespeleri. Skådespelare som bara förstår och försöker uppnå dessa 

nivåer är enligt Zeami inte värdiga utövare av nō, och kommer att misslyckas 

med även det. ”Such men, even though they yearn for the art of the three 

lower levels, cannot even achieve the skills appropriate to them.”198 

De mellersta nivåerna är de första som skådespelaren ska 

studera, och de handlar om teknik. Den första av dem, Den tidiga 

skönhetens konst, är resultatet av träning i de två konsterna (dans och 

recitation).199 Nästa nivå, Den breda färdighetens konst, innebär ett vägskäl. 

Den beskrivs med frasen ”To describe fully the spirit of the clouds on the 

mountains, the moon on the sea”, och innebär att skådespelaren har lagt 

den rätta grunden för alla färdigheter inom nō.200 Nivån tycks handla om 

beskrivning, vilket med andra ord innebär att detta skådespeleri fortfarande 

handlar om en slags mimetisk framställning av det framträdande. Från den 

grund som denna nivå utgör kan skådespelaren antingen röra sig uppåt eller 

nedåt mellan nivåerna. Det som avgör är om skådespelaren utifrån detta kan 

uppnå hana, vilket utmärker nästa nivå, Den sanna blommans konst, och 

alla de högre. Den sanna blommans konst illustreras med frasen ”In the 

bright mists the sun is setting, and all the mountains become crimson.” 

Bilden av den ensamma solen som lyser upp alla otaliga berg kan ses som 

en beskrivning av hana, det tilltalande elementet i skådespeleriet som är 

gemensamt för alla olika stilar och former av nō.201 På denna nivå har olika 

former av recitation, dans och gestaltning förfinats så att det vackra och 

tilltalande i dem får sin fulla verkan.  

                                                                                                                                        
197

 Liknande system efter denna modell förekommer även tidigare inom waka-estetik. Thornhill, Six 

Circles, s. 7. 
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 Zeami, Kyūi. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 125. 
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 Zeami, Kyūi. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 123. 
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 Zeami, Kyūi. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 123. 
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 Se Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 39. 
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Den okonstlade konsten 

I den tredje högsta nivån har skådespelaren tagit det avgörande steget 

bortom teknik, och beträtt det område där det som inte framträder får effekt. 

Nivån kallas för stillhetens blommas konst, och beskrivs med frasen ”Piling 

up snow in a silver bowl.” Här har skådespelaren uppnått en förmåga att 

utföra allt med en särskild lätthet. Konsten som följer blir enkel, naturlig och 

elegant, vilket speglas av snön och silvret. Snö och silver kan också, enligt 

Uedas tolkning, ses som naturens och konstens underverk som smälter 

samman i renhet och vithet.202 Jag menar att denna nivå av stillhet och 

lätthet framför allt kan relateras till Zeamis uppskattning för den okonstlade 

konsten. Denna konst kan som jag beskrev ovan åstadkommas med en slags 

icke-handling eller icke-strävan.  

De delar av skådespeleriet som inte består av konstfullhet är både 

de främsta och de svåraste. Ett exempel på detta är den viktigaste av de tre 

rollerna203: den gamla mannen. Zeami säger, 

Playing the role of an old man represents the very pinnacle of our art. 

These roles are crucial, since the spectators who watch can gauge 

immediately the real skills of the actor. (…) When an actor plays a 

woodcutter, salt scooper, or a similar part that contains conspicuous 

gestures, it is easy enough for the spectators to be deceived and to 

make false judgment too quickly concerning the performer’s talents. 

But to play the part of an old man whose gestures involve no 

characteristic movement is truly difficult and requires the skills of a 

master actor [min kursivering]. (…) Without a proper Flower, such a 

restrained performace can have nothing of interest about it.204 

På grund av att den gamla mannens rörelser inte har något särskilt 

utmärkande drag finns det inget uppenbart som konstfullt kan imiteras. 

Gestaltning av en gammal man måste, kan det sägas, vara på en nivå 
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 Ueda, ”Zeami on Art”, s. 76. 

203
 De tre rollerna (santai) beskrevs i kapitel 2, avsnittet ”Monomane, världens rikedom framträder”, s. 

43-44, 46-47. 
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 Zeami, Fūshikaden. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 11-12. Anledningen till den gamla 

mannens rolls höga ställning kan dock inte enbart sägas vara att den är den minst konstlade. Den 

bottnar också i religiösa och traditionella hänsyn till förfadersdyrkan, och i det faktum att stycket Okina, 

där en gammal man gestaltas, alltid har haft en särställning i nō-teaterns repertoar. I någon mån ligger 

eventuellt den gamla mannens särställning istället till grund för idealet av det okonstlade. 
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bortom imitation. Därför visar sig samtidigt denna gestaltning bortom 

imitation och bortom konstfullhet som allra tydligast just i denna roll. 

 Idén om en okonstlad konst formuleras också av Zeami med hjälp 

av en reflektion över en dikt av Fujiwara no Teika: 

Koma tomete 

Soda uchi harau 

Kage mo nashi 

Sano no watari no 

Yuki no yugure. 

Stopping my horse, 

There is no shelter 

Where I can brush my sleeves-  

The crossing at Sano 

In the snow at dusk.205 

Zeami skriver att dikten är rörande men funderar över varför, då den tycks 

väldigt enkel. Han har frågat en kännare om det är någon nyans han inte 

förstår i dikten, men svaret var nej. Slutsatsen blir att kvaliteten i dikten är 

odefinierbar, vilket Zeami sedan relaterar till nō:  

In our art as well, when a perfected level of accomplishment has been 

reached, then, just as in this poem by Teika, there will seem to be no 

artistic craft involved, no concern over theatrical effect; rather, the 

actor is able to transmit an emotional state to his audiences that 

cannot be articulated in words.206 

När konstens högsta nivåer uppnås framstår den inte längre som konst. 

Den viktigaste av Zeamis analyser av det okonstlades hemlighet 

är emellertid hans beskrivning av ”att göra ingenting”. När skådespelaren 

inte verkar göra något fascinerar det publiken, och givetvis finns det en 

hemlighet bakom detta: ”It is often commented on by audiences that ’many 

times a performance is effective when the actor does nothing.’ Such an 

accomplishment results from the actor’s greatest, most secret skill.”207 

Anledningen att publiken fascineras, säger Zeami, är att skådespelaren 

bevarar en inre spänning och koncentration. Samtidigt är det viktigt att 
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 Fujiwara no Teika, Dikt 671 i Shinkokinshū, citerad i Zeami, Yūgaku shūdō fūken. Rimer och 
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 Zeami, Kakyō. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 96. 
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denna koncentration inte är uppenbar. Om den skulle märkas skulle den 

verka konstlad och effekten av att ”ingenting händer” skulle försvinna. 

Därför måste skådespelaren på riktigt uppnå en okonstlad konst, vilket 

också är en ”jaglös” konst. 

The actor must rise to a selfless level of art, imbued with a 

concentration that transcends his own consciousness, so that he can 

bind together the moments before and after that instant 

when ”nothing happens.” Such a process constitutes that inner force 

that can be termed ”connecting all the arts through one intensity of 

mind.”208      

Denna ”inre kraft” kan förstås som förmågan att omfatta konstens kärna, 

som inte framträder men som dock har sin verkan.  

”Jaglöshet” är ett andligt ideal för Zeami. I buddhismen är 

befrielse från jaget nödvändigt för att nå upplysning. Insikten om sakers 

tillstånd som kommer genom jaglöshet antyds bland annat med Dōgens 

formulering ”Because it is not saying ’I arise,’ it is I, in the ocean.”209 Havet är 

det som alla bäckar mynnar i, och syftar på Icke-varat och Varat, eller alltets 

helhet. Utan att uppfatta världen som avskilda enheter med början och slut 

kommer medvetenhet om att jaget och alla ting börjar och slutar utan att 

lämna ”havet”.  

På samma gång är jaglöshet hos Zeami en estetisk princip. Den 

är en väg till och ett resultat av den okonstlade konsten, som en handling 

genom icke-handling. Jaglösheten märks också i skådespelarens förhållande 

till publiken i principen om riken no ken (”Vantage from Vision Apart”)210, där 

skådespelaren på ett mystiskt sätt nästan blir ett med sin publik. 

What the spectator sees is the outer image of the actor. What an actor 

himself sees is his own internal image of himself. He must make still 

another effort in order to grasp his own internalized outer image, a 

step possible only through assiduous training. Once he obtains this, 

the actor and the spectator can share the same image.211 
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 Den jaglösa konsten är den okonstlade, lätta konsten. Jag menar 

att det är den som beskrivs med ”Piling up snow in a silver bowl”, stillhetens 

blommas konst. Zeami skriver också om denna nivå: ”At this level, the actor 

can look below him at the levels of mastery he had previously achieved; now 

he occupies a position of the Highest Fruition, an ease that represents the 

Flower of Tranquility.”212 Ändå är detta inte den högsta nivån, 

Then, above this level still, the actor achieves the peerless art of Grace 

[yūgen], and his performances can manifest the beauty that surpasses 

the difference between the adorned and the unadorned; such is the 

level called the Flower of Profundity. Then, still above this, exists that 

level that no words can describe, where the workings of the spirit and 

their manifestation in performance can no longer be divided: such is 

the Art of the Flower of Peerless Charm, which represents the highest 

reaches of our art.213       

Den inre kraft och jaglösheten som bland annat hänger ihop med förmågan 

att ”göra ingenting”, kan dock sägas vara grunden också till dessa två högsta 

nivåer. 

 

Upplösning av dualism 

Den näst högsta nivån kallas för djuphetens blommas konst och beskrivs 

med passagen: ”Snow covers a thousand mountains, why is there one peak 

that is not white?” Både denna beskrivning och den av nivån under tycks 

förmedla yūgen. På stillhetens blommas nivå visar sig yūgen som strålande 

elegans (snö och silver), men på denna nivå visar sig det tvetydiga och 

motstridiga vara den verkliga, djupa grunden av yūgen. Därför är det först på 

denna nivå som skådespelaren uppnår ”the peerless art of Grace [yūgen]” (se 

ovan).  

Bergstoppen som inte är vit innebär att skådespelaren kommit till 

insikt om det som inte medvetet kan gestaltas, och på så vis kommit att 

besitta en hemlighet. Bergstoppen som inte är vit är hemlig för åskådarna, 

men har ändå sin verkan, som grunden för den yūgen som fascinerar dem. 
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Djuphetens blommas konst kan med andra ord beskrivas som en bemästring 

av det icke-framträdande.  

När Zeami förklarar nivån betonar han betydelsen av djup 

framför höjd:   

Indeed the greatest heights are equivalent to great depths. There are 

limits to heights. Yet the depths cannot be measured. Thus cannot 

the image of depth conveyed by the one snowless peak amid a 

thousand mountains covered with snow serve to convey the sense of 

the Flower of Profundity?”214 

Höjd och djup kan förstås som motsvarande kärlet och tomrummet inuti det. 

Djupet kan inte mätas, skriver Zeami, och detta är också kännetecknet för 

det som inte framträder. Därför är djupet kanske viktigare än höjden. 

Intressantare än värderingen av djup framför höjd är dock hur de motsvarar 

varandra. Bemästringen av det icke-framträdande är i denna mening också 

en upplösning av dualism.  

I buddhistiska termer kan en sådan upplösning beskrivas 

som ”form är tomhet, tomhet är form”.215 Det kan också ses som en förening 

av det sinnliga och det översinnliga (eller gudomliga). Ueda, Izutsu och andra 

har sett den buddhistiska dialektiken mellan Vara och Intet som grunden för 

Zeamis estetik.216 Lika intressant som en förklaring av upplösningen av 

dualism utifrån filosofi eller buddhism är dock en estetisk förklaring. 

Skådespeleri enligt Zeami kan förmedla mer genom att hålla tillbaka en del. 

Med andra ord har paradoxen om icke-handling, att verka utan att handla, 

en direkt estetisk innebörd. Tomheten spelar också en roll för skådespelaren 

själv, då det är vad som möjliggör överskridandet av teknik. Dessutom, 

eftersom no-teater kan sägas skapas lika mycket av publiken som det som 

sker på scenen, innebär nō-teaterns estetik på ett sätt att ”form” 

blir ”tomhet” och ”tomhet” blir ”form”. 
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 Zeami, Kyūi. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 120-121. 
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 En viktig passage ur Prajñāpāramita hŗdaya sūtra (jap. ”Hanna shingyō”, eng. ”Heart of Wisdom 

Sutra”). Se Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 115, not 5. 
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 Ueda, ”Zeami On Art”, s. 78. Izutsu och Izutsu, Theory of Beauty, s. 26-45. Zeamis förhållande till 

buddhistisk lära tas upp i alla undersökningar av hans estetik jag känner till, men betonas olika mycket. 
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Upplösningen av dualism är dock inte att betrakta som definitiv 

eller total. Att en tom scen fylls med innehåll innebär inte att det inte längre 

går att se att den är tom. Upplevelsen av upplösning är inte den enda 

upplevelsen. Vad gäller andlig upplysning likaså kan det sägas vara fel att 

hålla fast vid den. Denna medvetenhet kan med en formulering av Dōgen 

beskrivas som ”form is empty, emptiness is form, form is form, emptiness is 

empty.”217  

 En verklig förståelse för nō innebär att kunna kontemplera icke-

dualism och på så sätt uppskatta betydelsen av att bland tusen snötäckta 

berg är ett inte vitt. Denna kontemplation innebär att i flera steg göra sig av 

med invanda föreställningar och begränsande synsätt för att kunna omfatta 

nō i sin helhet, vilket framgår av Zeamis anvisningar för hur en föreställning 

ska bedömas: 

The following might be said about making judgments: forget the 

specifics of a performance and examine the whole. Then forget the 

performance and examine the actor. Then forget the actor and 

examine his inner spirit. Then, forget that spirit, and you will grasp 

the nature of the nō.218 

Att förstå nō är att se bortom det synliga, men också, utöver det, att bevara 

ett flexibelt sinne och att inte hålla fast vid stela uppfattningar. På så sätt 

kan framträdande och icke-framträdande, Varat och Intet, omfattas. Zeamis 

beskrivning ovan av hur nō ska betraktas har många likheter med följande 

passage av Dōgen om vad upplysning innebär: 

Studying the Buddha Way is studying oneself. Studying oneself is 

forgetting oneself. Forgetting oneself is being enlightened by all things. 

Being enlightened by all things is causing the body-mind of oneself 

and the body-mind of others to be shed.219 

Att följa Buddha-vägen är att inte hålla fast vid något synsätt, och på så 

sätt ”bli upplyst av alla ting”. På så sätt befrias sinnet från dualism. Att 

studera jaget innebär att glömma jaget, likaså kan det sägas att för Zeami är 

att studera nō att glömma nō. 

                                            
217
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 I Zeamis texter går det också att se hur denna högt förfinade 

smak konkret tar sig uttryck. Det minsta element, nära nog omöjligt att 

medvetet uppfatta, kan vara avgörande för hela föreställningen, och tycks 

ögonblickligen kunna förmedla hela nō-teaterns djup. Betrakta till exempel 

följande beskrivning av ett uppträdande av Zōami: 

On one occasion at the Tōboku-in [of the Kōfukuji Temple (ö. a.)] at 

Nara, during the performace of a tachiai dance, he turned from east to 

west, then ceased his movements, completing them with just a slight 

motion of his fan. Being moved to tears, Zeami said to himself, ”there 

is no spectator watching who appreciates this moment, and our art is 

in decline.”220   

Ett ögonblick då Zōami vänder sig och avslutar en rörelse på ett annorlunda 

och subtilt sätt rörde Zeami till tårar. Denna reaktion kan tas som exempel 

på förståelsen av nō bortom dualism, där det högsta berget är den djupaste 

dalen. Zeamis pessimism ovan gällande allmänhetens förmåga att uppfatta 

detta återfinns på flera ställen, men ibland är han istället optimistisk och 

menar att även utan att förstås kan den högsta konsten uppskattas av alla. 

 

Genialitet 

Den högsta nivån av skådespeleri kallas för den mystiska blommans konst, 

och har en innebörd som överskrider vanligt förstånd. Den beskrivs av 

Zeami med raden, ”In Silla, in the dead of night, the sun shines brightly.” 

Det vore oriktigt att påstå att den högsta nivån innebär en insikt 

som är djupare än befrielse från dualism. Insikten bakom den högsta nivån 

är egentligen samma som för den näst högsta. Men den mystiska blommans 

konst leder, menar jag, samtidigt vidare till att omfatta alla nivåer och hela 

nō. Den står för en nivå av konsten som innebär ständig utveckling. För 

enligt Zeami har nō inget slut, ”Truly, although there are limits on a human 

life, the nō never comes to an end.” En skådespelare med rätt inställning har 

därför nya upplevelser av nō hela sitt liv.221 Detta kan jämföras med insikten 
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inom zen att Buddha-vägen fortsätter även efter upplysning. Tōrei, som 

studerade under zen-mästaren Hakuin, sade:  

Lesser enlightenment turns out to be a hindrance to great 

enlightenment. If you give up lesser enlightenments and don’t cling to 

them, great enlightenment will surely be realized.222  

Målet med Zeamis estetik är således inte (bara) Tomhet, absolut icke-dualitet, 

eller att förmedla det översinnliga med det sinnliga. Om ett syfte ska 

definieras för nō-teatern blir det något mycket enklare än detta, såsom att 

beröra och skänka frid till människors hjärtan, och främja långt liv.223 Vägen 

för att uppnå detta bör hellre förstås med begreppet hana, konstens princip 

som är både evig och föränderlig, än som Tomhet.  

 Den högsta nivån för Zeami kan betraktas som en slags genialitet. 

Med detta avser jag en förmåga att direkt förstå konsten på ett sätt så att det 

går att bortse från konstens regler och istället upprätta nya regler. Zeami 

skriver att även på det som borde vara den högsta nivån, där Form inte är 

något annat än Tomhet, får inte skådespelaren stanna i sin utveckling, och 

nästa steg är att följa konsten bortom konstens regler: 

After all, the danger of artistic error that lies beyond the subjective 

evaluation of the artist is ever present, even at the level where ”Form 

is no other than Emptiness.” Still, if a truly superior actor no longer 

has fears about any possible faults that may lie beyond the bounds of 

his own sense of himself, he will be able to act in any kind of 

performance with ease and confidence. His art may be unorthodox, 

yet it will nevertheless be enjoyable, lying as it does outside the realm 

of ”right” or ”wrong,” ”good” or ”bad;” his accomplishment might be 

described as an art that exists when ”Emptiness is no other than 

Form.” As his errors themselves are effective, they can no longer be 

termed errors.224 

En konst som ligger bortom rätt eller fel och bra eller dåligt kan 

tyckas vara bara en abstraktion. Men Zeamis beskrivning bör betraktas som 

en slutsats dragen utifrån upplevelser av faktiska föreställningar, som har 

motbevisat de regler som annars gäller. I Sarugaku dangi finns följande 
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beskrivning av hur en annan skådespelare, Dōami, trots, eller kanske genom 

att han spelar oortodoxt visar den högsta formen skådespeleri: 

Then again, when performing the ”dance of the angel,” he would 

dance as though he were a soaring bird that had given itself to the 

wind. Handing over to the waki a sutra written in gold dust, he was 

already dancing as he drew his hand back from the sutra. In the first 

half of the dance, he raised his fan to the left, an unusual but striking 

movement in itself; at the end, when he chanted the words ”what, 

what to do …” he moved his fan to the left and made a powerful 

gesture, as though drawing a large circle in the air. Zeami wondered 

why he performed such a peculiar dance. At first the form seemed 

somehow incorrect, but Zeami soon realized that Dōami had reached 

the level of Highest Fruition and that his motions were altogether 

appropriate.225 

Zeami utgår även i sina mest abstrakta resonemang utifrån den faktiska 

verkan av konsten som kan observeras. Hans uppfattning av genialitet liknar 

den som Lessing, en av de viktigaste företrädarna för kritiken som egen 

disciplin, formulerar: ”Hur mycket skulle inte förefalla oemotsägligt i teorin, 

om det inte lyckats geniet att bevisa motsatsen genom det han gör!”226 Zeami 

och Lessing är lika på det sättet att de båda bygger sin teori på erfarenheten 

av konst mer än på filosofiska resonemang. I Zeamis fall hänger detta 

dessutom på ett intressant sätt samman med hans samtidigt andliga och 

estetiska ideal av ett jaglöst, böjligt medvetande. Zeami ger bland annat 

följande kommentar: ”Is it not true that, fundamentally, there is nothing 

fixed good or bad? Rather, depending on the occasion, what is useful is good, 

and what is not useful is bad.”227 

 Genom att en genial skådespelare kan frångå konstens regler får 

de tre lägsta nivåerna i Kyūi också ett större berättigande. Efter att ha 

uppnått den högsta nivån kan skådespelaren röra sig fritt även till de lägsta. 

Det är till och med fördelaktigt, ”dålig konst” kan förhindra att ”god konst” 

stagnerar: 
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As there are no novel elements in a perfect performance, then on 

those occasions when the audience has become accustomed to an 

actor’s art, the actor who is truly a master may include something 

unorthodox, in order to introduce again the element of novelty. Thus, 

in this matter, bad art can indirectly serve the cause of good art. The 

power of the artist’s personality can thus transform impurity into 

purity, and so make such art exciting for his audiences.228   

Att med genialitet ta sig an också de lägsta nivåerna skulle kunna tolkas 

som ett steg efter den högsta nivån. Jag menar dock att det lika gärna kan 

ses som att solen som skiner vid midnatt (den högsta nivån) förebådar ett 

sådant steg. Den högsta nivån medför i sig att något oortodoxt kan införas. 

Den bygger i någon mån på förnyelse, samma förnyelse som är utmärkande 

för hana eftersom den fångar publikens intresse. Den mystiska blommans 

konst kan således sägas utgå från Zeamis aldrig sviktande hänsyn till att 

tilltala publiken, lika mycket som det beskriver ett icke-dualistiskt ideal.  

Zeami skriver att den högsta nivån befinner sig i ”the realm of the 

absolute”, ett zenbuddhistiskt begrepp, då den är obeskrivlig och överstiger 

logiskt förstånd.229 Men det obeskrivliga har i slutändan en konkret, 

världslig måttstock: publikens uppskattning. Den som enligt Zeami kan 

kallas en mästare är helt enkelt den som verkligen fascinerar och förtrollar 

publiken: 

If the spectators are truly fascinated with an actor’s performance, he 

can be said to have achieved the level of a master. If, in addition, he 

possesses the ability to create for his audience an intensity of pure 

feeling that goes beyond the workings of the mind, he will have 

achieved the level of greatest reputation.230 

Det som är obeskrivligt och inte framträder har inget egenvärde, dess värde 

ligger i att fördjupa publikens upplevelse av uppträdandet. Även om 

skådespelaren skulle uppnå den mest subtilt eleganta formen av 

skådespeleri har det därför ändå ingen betydelse om inte hans konst 

fortsätter att subtilt bryta mot publikens förväntningar. Att hålla fast vid en 

hemlighet kan vara detsamma som att avslöja den. Det finns inte heller 
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någon direkt motsättning mellan värdet av det icke-framträdande och värdet 

av det framträdande. Tvärtom är båda nödvändiga för att hana ska blomma.  



 

 

4 – Hana 

I denna fjärde del ska jag fördjupa mig i vad som i Zeamis estetik utgör det 

värdefulla i konsten. Detta beskrivs av Zeami med begreppet hana, blomman. 

Hana ska inte ses som ett egenvärde, utan är ett sätt att beskriva vad som 

berör en publik. På så sätt visar hana hur Zeamis estetik är högst 

publiktillvänd, samtidigt som det också innehåller en analys av vad som 

utgör konstens högsta former.  

Konsten som ger upphov till hana kan sägas vara som ett kärl, 

som finns genom föremålet som framträder men får sin nytta genom 

tomrummet inuti. Begreppet hana följer med genom hela Zeamis verk och 

har redan från början både en sinnlig och en översinnlig, en framträdande 

och en icke-framträdande aspekt. Den sinnliga aspekten, som bygger på 

praktisk hänsyn gällande skådespeleriet och hur det rätta scenuttrycket 

uppnås, behandlades mer ingående i kapitel 2, medan det icke-

framträdandes roll har varit fokus i kapitel 3. Egentligen kan de dock inte 

skiljas åt. Hana är partikulär men också generell. Den är föränderlig men 

också oförändrad. Den blommar (och visar sig) då det finns hemligheter. Min 

diskussion om hana knyter på så sätt ihop och bygger vidare på min analys 

av det framträdande och av det icke-framträdande i Zeamis estetik.  

Förutom att beskriva vad som kännetecknar hana utforskar jag 

hur värdet av förnyelse i konsten kan förstås utifrån tanken om hana. Jag 

gör också en reflektion över hemlighållandets funktion och betydelse i 

Zeamis estetik. Slutligen diskuterar jag hanas svårgripbara natur, och hur 

den förhåller sig till spelet mellan det framträdande och det icke-

framträdande. 

 

Publiktillvänd estetik 

Som jag påpekade i min diskussion om skådespeleriets högsta nivåer i slutet 

av förra kapitlet är också den högsta konstnärliga förmågan för Zeami inget 

självändamål, utan något som direkt relaterar till att fängsla publiken. Hana, 

konstens högsta syfte, är nämligen inget beständigt föremål eller någon 
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specifik estetisk kvalitet, utan helt enkelt det som fängslar publiken. Det 

mest förfinade konstnärliga uttrycket är således inte bättre än det som är 

passande, som kan få hana att blomma i ett visst sammanhang. Thornhill 

beskriver det på följande sätt: 

The ultimate criterion for the success of an actor’s art [enligt Zeami] is 

the appearance of hana, that affecting quality that pleases the 

audience. Hana will appear at different times in a performer’s career 

for various reasons; it is his responsibility constantly to grow and 

adapt in order to take advantage of this process. (…) The highest 

achievement of the performer is not simply to acquire the ability to 

generate the most profound effect; it is the ability to adapt to his 

circumstances and produce the appropriate effect [Thornhills 

kursivering].231      

Hana är den partikulära kvalitet som får en viss föreställning i ett 

visst sammanhang att bli framgångsrik. Men eftersom denna kvalitet alltid 

är annorlunda från gång till gång är hana samtidigt ett allmänt begrepp om 

vad som gör skådespeleri effektivt, och någon som besitter hana kan enligt 

Zeami således uppträda i alla stilar: 

A truly great artist who enjoys the genuine approbation of his 

audience will be able to perform in all styles and make each of them 

enjoyable. Styles of acting and the basic forms of art may differ 

variously, but what is effective about each is common to all. This 

moving quality is the Flower.232  

Zeami ställer höga krav på skådespelaren och konsten. Nō-

mästaren ska göra bruk av alla medel skådespeleriet erbjuder och på så sätt 

kunna tilltala alla sorters publik, även den som inte förstår sig på nō: 

Thus, while it is true that an untutored audience may not be able to 

grasp the elements that make a performer good, and thereby learn to 

appreciate him, nevertheless a truly gifted player, if he really makes 

use of all his artistic skill, should be able to move even an 

undiscriminating audience.233 

Detta ideal visar hur Zeami försökte försona den folkliga sarugaku-

traditionen med den sofistikerade yūgen som tilltalade de högre klasserna. I 

viss mån innebar säkert ändå nō-teaterns inträde i högkulturen att den blev 
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mer svårtillgänglig för en bredare publik. Men oavsett detta kan vi uppskatta 

ambitionen att hana ska kunna tilltala alla, och det är tydligt att Zeami 

fortsatte att värdesätta den folkligt förankrade nō som han hade lärt sig av 

sin far Kan’nami.  

Att förnöja även de som inte förstår konsten är också ett högst 

relevant ideal för teater idag, som inte är den allmänt värderade konst det 

har varit. Även om skillnaderna mellan högkultur och lågkultur är långtifrån 

entydiga finns det ofta en stor diskrepans mellan vad teaterutövare värderar 

och vad en publik hoppas få ut av en föreställning. Zeamis hana är i detta 

sammanhang ett intressant exempel på ett begrepp om konstnärligt värde 

som har en skiftande betydelse och kan tilltala alla, men som samtidigt 

bygger på en sofistikerad estetik som syftar till att förverkliga konstens 

djupaste mening och högsta former utan kompromiss. Detta är möjligt då 

hana verkar vara självklar och självklart vacker, samtidigt som den är 

oväntad och uppfriskande. 

 

Blommans kännetecken 

Metaforen med en blomma som den främsta konsten är långtifrån godtycklig. 

Den mest uppenbara likheten är att både en blomma och en nō-föreställning 

är vacker och tilltalande. Förutom detta ska konsten för Zeami vara vacker 

liksom en blomma är det: på ett naturligt sätt. En blomma har ingen 

intention att blomma, och skådespeleriets hana likaså är något som kommer 

som av sig själv.234 Detta sker genom ett slags överskridande av medveten 

handling, genom ett slags icke-handlande. Det är en okonstlad konst. 

Naturligheten i det okonstlades konst kan ses som en annan innebörd av 

den dubbla hemligheten. Konsten hemlighålls för publiken för att få ett sken 

av naturlig skönhet. Och detta är i sin tur fullt ut möjligt endast då konstens 

kärna också förblir hemlig för skådespelaren, och inte eftersträvas.   

Den första förutsättningen för att uppnå naturlig skönhet är 

emellertid inte hemligheter eller icke-handling. Den första principen för hana 

liksom för nō överhuvudtaget är för Zeami träning i de två konsterna. Genom 
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att först öva på dans och recitation läggs den rätta grunden för yūgen.235 

Blomman är estetiskt tilltalande, och recitation och dans är medlen 

skådespelaren har för att skapa skönhet. Därför är de två konsterna det 

nödvändiga fröet som ger skådespelaren förmåga att överhuvudtaget 

producera hana. För att hana ska vara naturlig måste dessutom 

gestaltningen vara lämplig, skådespelaren måste bemästra monomane. Om 

skådespelaren exempelvis rör sig på ett kraftfullt sätt i en roll som ska 

uttrycka elegans så blir resultatet ett grovt spel. Likaså om han spelar mjukt 

i en roll som kräver styrka framstår spelet som svagt. Således innebär 

naturlig skönhet i skådespeleriet först skönhet, i recitation och dans, sedan 

naturtrogenhet, förmågan att imitera, och först efter detta det okonstlade, 

förmågan till gestaltning bortom imitation. 

I ett större sammanhang gäller också att spelet inte bara ska vara 

det lämpliga för rollen utan också för tiden och platsen för föreställningen. 

Samma konst ger upphov till hana vid ett tillfälle men inte ett annat, liksom 

varje blomma bara blommar i en viss årstid. Skådespelaren ska därför ha 

frön för alla sorters blommor skriver Zeami: 

Thus, an actor who has mastered every aspect of his art can be said 

to hold within him the seeds of flowers that bloom in all seasons, from 

the plum blossoms of early spring to the chrysanthemums of fall.236 

Detta hänger samman med det tredje av blommans viktigaste kännetecken. 

Förutom skönhet och naturlighet utmärks hana av flyktighet. Det finns 

ingen blomma som förblir. Men just därför att blomman försvinner så blir 

den ny och spännande när den åter blommar. Förnyelse är därför livsviktigt 

också i konsten, och en skådespelare bör inte enligt Zeami upprepa sig 

oftare än vart tredje år.237 
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Förnyelse som inte framträder 

Förnyelse för Zeami handlar inte om drastisk innovation eller avantgardism. 

Kanske kan det istället förstås som en uppskattning för teaterns förmåga att 

på scenen framställa konkreta och specifika människor och öden. Varje pjäs 

och varje roll har vissa partikulära kvaliteter, konstens mening för teater är 

därmed, bortsett från alla tänkbara metafysiska värden, förmedlingen av det 

konkreta och specifika i en viss livssituation. Andra konstarter kan givetvis 

också förmedla detta, men eftersom de inte verkar genom människans tal 

och handling har de närmare till abstrakta och generella värden. Så länge 

människor är olika måste det av denna anledning finnas förnyelse i 

skådespeleriet. Samma hana kan således inte blomma inte två gånger. 

Förutom att teatern förändras utifrån varje roll och pjäs finns det 

också i Zeamis estetik förnyelse i skådespeleriets form. Skådespelaren kan 

subtilt införa något oväntat genom tvetydighet eller återhållsamhet, eller 

genom genialitet förvandla lågt till högt. Även det bekanta kan därmed verka 

nytt. På så sätt upprätthålls också existensen av hemligheter, eftersom 

publiken inte vet exakt vari förnyelsen ligger. Skådespelet verkar nytt som av 

sig själv, med andra ord på samma naturliga sätt som en blomma. 

Förnyelse är för Zeami något organiskt, och något som inte rör sig 

enbart i en riktning. Riktig förnyelse är för honom också beroende av 

tradition. Nya, ovanliga stycken måste alterneras med bekanta, annars 

förlorar de just sin ovanlighet och sitt intresse.238 Dessutom, om 

innovationen är ständig och uppenbar vet publiken var den kan förvänta sig 

den, och när hemligheterna försvinner, försvinner också hana. Zeami 

eftersöker därför en konst som gör bruk av både gammalt och nytt, och på 

så sätt gör båda intressanta, ger båda mezurashiki. Han citerar i 

sammanhanget följande av Konfucius: ”He who by reanimating the Old can 

gain knowledge of the New is fit to be a teacher.”239 

På dessa sätt får hana liksom en blomma i sin rätta årstid en 

skönhet som är flyktig och verkar naturligt ny varje gång. Känsligheten för 
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det efemära och skönheten i just årstiders växlingar är ett utmärkande drag 

för den japanska kulturen och konsten.240 Årstiderna spelar en avgörande 

roll i alla traditionella japanska konstarter. Ett typiskt exempel är haiku, där 

varje dikt innehåller ett ”årstidsord” (kigo), och där naturens flyktighet 

(ryūkō) och permanens (fueki) är viktiga teman.241  

Zeamis begrepp om hana förbinder samma estetiska sinne för 

naturens växlingar med teaterns samspel mellan artister och publik. Nō-

teater är liksom te-ceremoni en konst där varje tillfälle är unikt. I nō spelas 

inte samma föreställning en längre period, utan vanligen bara vid ett tillfälle 

i taget. Det är inte heller några längre repetitionsperioder.242 På så sätt 

framhävs flyktigheten i hana, och föreställningen blir i sig som ett 

naturfenomen som är flyktigt och inte upprepar sig. Teaterns metaforiska 

årstidsväxlingar ska samtidigt för Zeami samspela med de faktiska 

årstidsväxlingarna, liksom med hela sammanhanget för en föreställning 

(publik, väder, tidpunkt, stämning och så vidare).    

Att varje tillfälle är flyktigt är inte egentligen unikt för nō, det 

gäller för all teater, och i någon mån också för andra konstformer. Teater 

innebär alltid vid varje föreställning ett unikt och aldrig återkommande möte 

mellan scen och salong. Parallellen som Zeami drar mellan växlingarna i 

stämning från ett föreställningstillfälle till ett annat – vilket är avgörande för 

pjäsens presentation och mottagande – och årstidernas växlingar, har därför 

relevans också utanför nō-teaterns område.  

En estetik för scenkonst bör således kanske utgå från naturen, 

men inte som efterbildande mimesis av natur, utan genom att sätta sin egen 

flyktighet i relation till flyktighet och permanens i naturen. På så sätt 
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omfattas nämligen inte bara framställningen på scen utan också det publika 

sammanhanget, som är svårare att beskriva men utan tvivel lika väsentligt. 

Som en följd av att Zeami betraktar konsten och 

omständigheterna som oskiljaktliga lämnar hans estetik också utrymme för 

vidareutveckling. Nō-teatern är, kanske med rätta, betraktad som en ytterst 

konservativ konstform, och beskylls ibland till och med för att vara museal. 

Zeamis estetik uppmuntrar dock till en levande nō med ständig, fast subtil, 

förnyelse. Nya blommor ska blomma i nya tider, enligt Zeami.243 

 

Begreppslig förnyelse 

Förnyelsen och flyktigheten som utmärker hana innebär också en utmaning 

mot invanda föreställningar. Genom hemligheter, återhållsamhet och 

tvetydighet kan Zeamis estetik innebära ett överskridande av konceptuella 

ramverk. Förnyelsen av en roll, en gest eller ett ord som utmärker hana kan 

jämföras med zenbuddhismens sätt att vända på bekanta begrepp och 

resonemang. Det handlar inte så mycket om att skapa nya begrepp som om 

att visa att varje uppfattning är flyktig och beror på vilket perspektiv som 

antas. Detta är förmodligen en av zenbuddhismens viktigaste principer, då 

den uppmuntrar till intuitiv och direkt insikt i sakernas tillstånd, något som 

överskrider någon språklig beskrivning. De berömda zen-gåtorna (koan) har 

också ett sådant syfte.  

Zen-lära innebär ett flexibelt tänkande och att befria sig från 

banden till ett enda perspektiv. Kuge, ”blommor i himlen” eller ”tomma 

blommor”, är exempelvis ett begrepp som vanligtvis har negativ innebörd av 

villfarelse, men zen-mästaren Dōgen vänder på det och säger att det är fel att 

tro att blommor i himlen skulle vara villfarelse men att inte vanliga blommor 

är det. Faktiskt, menar Dōgen, måste Buddhornas värld och Buddhornas 

läror betraktas som blommor i himlen.244 Detta kan tas som ett exempel på 
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vad som kallas ”presenting sideways and using upside down,” vilket Thomas 

Cleary beskriver enligt följande: 

This is the practice of using a story, saying term, or symbol in a way 

that departs from the obvious or the stereotyped, traditional view. 

This practice is exercised, according to Zen writing on the subject, to 

help break up the ”nest of cliché” which Zen teaching often cites as 

both a sympton and a cause of mental stagnation. Apart from clichéd 

understanding acquired at second hand, however, even 

understanding which is valid at a given level of personal development 

inhibits deeper realization if it is held fast too as ultimate.245 

Samma princip kan sägas vara verksam i skådespeleriet som 

Zeami eftersträvar. Känslan av mezurashiki, som kommer genom förnyelsen 

av gamla former, innebär att en kliché blir upplöst och ersätts av en levande 

bild. Att införa något nytt i en form innebär också att belysa det som inte 

framträder omkring den. Det är ett sätt att överskrida varje form. Liksom 

zen-undervisning överskrider varje begrepp och eftersträvar en direkt, 

oförmedlad insikt kan hana innebära att skådespeleriet verkar genom kokoro, 

något som inte är form, som inte framträder.  

 Denna likhet blir desto mer tydlig då vi ser till den 

zenbuddhistiska praktiken fuseppa, ”att inte säga allt”,246 en princip som är 

direkt jämförbar med Zeamis tanke om återhållsamhet. Upplevelsen av 

tvetydighet i skådespeleri kan å sin sida sättas i relation till gijo, en ”känsla 

av tvivel” som zen-undervisning strävar efter för att motverka stelhet i 

tänkandet.247 

 Liksom hana kan ge upphov till en mer böjlig uppfattning av 

världen och en upplevelse av det icke-framträdande, måste också hana 

komma till genom att skådespelaren får just en sådan upplevelse och insikt. 

Zeamis anvisningar är därför inte sällan i sig exempel på fuseppa eller ger en 

effekt som liknar gijo. De tydligaste exemplen på detta är kanske allegorierna 

som beskriver de nio nivåerna i Kyūi, men det märks i allmänhet att Zeami 

ofta kan byta perspektiv, beskriva genom liknelser eller lämna frågor 
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obesvarade för läsaren. Zeamis traktater förmedlar på detta sätt att kunskap 

om nō innebär att förstå nō med själen, att förstå substansen och dess 

hemligheter, något som aldrig kan uttryckas i ord eller definieras inför 

skådespelarens medvetande.248 

 Konstens förmåga att lösa upp klichéer och stagnerade 

uppfattningar är naturligtvis något som inte bara kan jämföras med 

zenbuddhism. Hur och varför konsten ska stå för innovation är en stor 

diskussion, som varje avantgarde-rörelse och varje form av modernism i 

någon mån kan sägas vara del av. Eftersom området är väldigt stort ska jag 

inte gå in på det närmare här. Jag nöjer mig med att notera att Zeamis teori 

om innovation och mezurashiki på ett sätt är väsenskild från modernism 

eller avantgardism. Innovationen måste nämligen för Zeami vara delvis 

hemlig för att vara effektiv. Den handlar inte bara om att skapa det nya utan 

också om att uppfinna det nya i det gamla och det gamla i det nya.  

Förnyelse sker således bara på ett naturligt och vackert sätt 

genom att fortfarande befinna sig inom traditionen och konventionen. 

Metaforen av en blomma, som står för konventionell skönhet, men som 

Zeami visar också har en naturligt ny kvalitet varje gång den blommar, ger 

en högst intressant ingång till frågan om innovation i konsten.     

 

Det hemliga 

Närvaron av hemligheter är fundamental i Zeamis teori, utan hemligheter 

finns ingen hana. Det hemliga kan sägas vara grunden för hur 

skådespeleriet fungerar som en gestaltning bortom imitation, och likaså 

utmärkande för den estetiska effekten av yūgen som eftersträvas.249  

Tanken om hemligheter förekommer på många ställen och många 

sätt i Zeamis estetik, men det går att urskilja två övergripande sorters 

hemligheter: det som är hemligt för publiken och det som är hemligt för 

skådespelaren. Att det finns något hemligt för publiken innebär för det första 

att föreställningen kan vara oväntad och väcka intresse då skådespelarens 
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intention inte kan beräknas av publiken. För det andra innebär det på en 

detaljnivå att rörelser och musik får mer nyans och yūgen och därmed 

fascinerar. Att det finns något hemligt för skådespelaren i sin tur är 

nödvändigt för att hemligheten för publiken ska få sin verkan. Känslan av 

det oväntade eller tvetydiga är beroende av att skådespelaren kan verka 

genom kokoro, genom att lämna uttrymme i sin konst för det som inte 

omfattas av medveten teknik.  

För båda nivåer av hemlighet gäller det som Yamazaki påpekar 

om Zeamis estetik: ”What to conceal is not the issue. Effectiveness comes 

from the fact of concealment itself.”250 Värdet är inte vad som är hemligt 

utan att det finns hemligheter. Detta innebär också att hana inte är det 

hemliga. Den är den blomma som blommar då det finns hemligheter, inte 

själva hemligheterna. Som jag utforskade i kapitel 2 har hana ett synligt 

kännetecken: den är mezurashii (oväntad och egendomlig)251. Denna 

mezurashiki är den sida av hana som framträder för publiken, den utmärker 

skådespelarens rollgestaltning och hans recitation och dans såsom de 

framträder. Det som gör det framträdande mezurashii är dock att det finns 

något som inte framträder. Detta är en dubbel hemlighet, för om det är känt 

att det finns en hemlighet får inte längre det icke-framträdande sin 

verkan. ”It is not enough to keep from revealing a secret; an actor must not 

let others know that he is one who even knows a secret.”252 

 

Förvandling 

Yamazaki utforskar i ”The Aesthetics of Transformation” hur Zeamis teorier 

behandlar vad det innebär för skådespelaren och för människan att 

framträda. Att framträda överhuvudtaget är att också dölja. Till exempel 

framträder en klädd person genom att samtidigt dölja sin kropp, och 

människokroppens framträdande är samtidigt ett skyddande och döljande 
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av de inre organen.253 Enligt Yamazaki kan hela Zeamis teori förstås som en 

behandling av framträdandets och döljandets paradox, ”(…) we would do well 

to see the complexity of his aesthetic theories as based entirely on the 

paradoxical nature of self-expression.”254  

Han baserar denna analys bland annat på Zeamis beskrivning av 

hur en skådespelare från puberteten och framåt inte längre är naturligt 

vacker. Yamazaki menar att konsten för Zeami handlar om hur han ska 

dölja sin egen fulhet. Den som inte är naturligt vacker men vill vara 

tilltalande för publiken måste förvandla sig: dölja sig genom att framträda. 

Yamazakis analys är intressant därför att den visar hur Zeami strävade efter 

att förmedla en skönhet bortom sin egen kroppsliga uppenbarelse. Kanske är 

det också för att förvandlingen var så central för Zeami som han behandlar 

skådespeleri så ingående och insiktsfullt. För skådespeleri, där 

skådespelaren själv är både medel och estetiskt objekt, kan kanske bäst 

beskrivas som förvandlingens konst. 

För att förvandla sig krävs det ett hemlighållande. Detta kan ses 

som en annan innebörd av Zeamis tanke om att känna tio i hjärtat och visa 

sju i rörelser. Genom att göra det, säger Zeami, kan kroppen bli substans 

och känslan funktion.255 Detta betyder att känslan blir det som framträder 

för åskådaren och kroppen det som får den att framträda. Effekten blir med 

andra ord en förvandling. En del av det kroppsliga uttrycket hålls tillbaka 

                                            
253

 Det framträdandes problem har kanske framför allt behandlats inom fenomenologi. Hannah Arendt 

påpekar att ting när de visar sig också döljer något av sig, och att detta är särskilt märkbart för levande 

varelser, ”whose surface hides and protects the inner organs that are their source of life.” Hannah 

Arendt, The Life of the Mind (New York: Harcourt, 1978), s. 25. Maurice Merleau-Ponty uttrycker det 

som att ”No thing, no side of a thing, shows itself except by actively hiding the others, denouncing 

them in the act of masking them.” Maurice Merleau-Ponty, ”Preface to Signs”, i The Merleau-Ponty 

Reader, red. Ted Toadvine och Leonard Lawlor (Evanston: Northwestern University Press, 2007), s. 

335. Yamazaki påpekar också att Zeami närmade sig det som idag kallas ett fenomenologiskt sätt att 

tänka. Yamazaki, ”Aesthetics of Transformation”, s. 245.  

254
 Yamazaki, ”Aesthetics of Transformation”, s. 224. 

255
 Zeami, Kakyo. Rimer och Yamazaki, Nō Drama, s. 75. Se även kapitel 3, ”Motsatser, tvetydighet, 

yūgen,” s. 72. 



4 – Hana   99 

 

och därmed fortsätter fantasin bortom kroppen och kan skapa en 

föreställning om något annat, någon annan.  

Uttryckt på ett annat sätt kan det sägas att skådespelarens 

uppenbarelse blir mezurashii, vilket kanske är det konkreta tecknet på att 

den genomgår en förvandling i åskådarens sinne. För är det inte så att inget 

är mezurashii – egendomligt – i sig självt, utan det uppfattas bara som 

egendomligt då det väcker någon annan känsla eller uppfattning inom oss, 

då det är under förvandling? 

Allt skådespeleri handlar på sätt och vis om förvandling, att 

uppträda som någon annan och samtidigt oundvikligen dölja sin egen 

person. Fascinationen inför skådespeleri är kanske beroende av att 

skådespelarens privata person inte framträder. Och kanske är skådespeleri 

därmed den konst där det icke-framträdandes estetiska verkan är som mest 

fundamental. I Zeamis estetik är döljandet inte bara en förutsättning för 

skådespeleri utan det som gör skådespeleriets konst värdefull och tilltalande. 

Genom att det i varje element – från specifika tekniker till föreställningen 

som helhet – finns hemligheter, kan varje element vara under förvandling, 

varje element kan vara mezurashii, och varje element kan vara som en 

vacker blomma.  

 

Var hana blommar 

Hana kan sägas befinna sig mittemellan det som framträder och det som 

inte framträder. Den uppstår i skådespeleriet, men blommar i fantasin. Zeami 

skriver: ”The Flower blooms from the imagination, the seed represents 

merely the various skills of our art.”256 För att förtydliga kan det sägas att 

hana blommar i åskådarens fantasi, genom skådespelarens fantasi. För att 

hana ska uppstå måste skådespelaren göra bruk av konstens principer: 

teknik och medveten imitation, men också av det som är bortom beskrivning, 

som inte framträder men som kan verka genom fantasi. Allt detta är dock 

endast grunden, för hana blommar inte förrän den når åskådarens 
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fantasi. ”A real flower is the one that seems novel to the imagination of the 

spectator [min kursivering].”257 

 Hanas skönhet är konkret och iakttaglig. Men denna konkreta 

skönhet är bara skön för att den liksom en blommas framstår som naturlig 

och flyktig. En blomma inte bara är, den blommar och vissnar. Sinnlig 

skönhet överhuvudtaget är likaså något som uppstår och försvinner, den är 

inte absolut utan kan förfalla eller ersättas. En skådespelares konst innebär 

således för Zeami inte bara att sträva efter en viss skön form utan att 

förvandla sig och att bevara sin intention hemlig, för att skönhet ska uppstå 

på nytt och som av sig själv.  

Som Yamazaki uttrycker det kan Zeamis estetik förstås som en 

behandling av både ”essensen” och ”existensen” av skönhet: 

Putting this in rather philosophical terms we may say that Zeami 

knew the essential character of beauty and simultaneously knew its 

existential character. Ultimately that is simply to say that he had had 

the experience of creating beauty through his own person. 

Essensen är i det här fallet det abstrakta begreppet om skönhet. Skönhetens 

existens är då det sinnliga ger upphov till skönhet i medvetandet. Yamazaki 

pekar på att genom förvandlingen av fulhet till skönhet belyser Zeamis 

estetik hur skönhet både är en permanent abstrakt egenskap och samtidigt 

hur varje framträdande skönhet är flyktig och skapas genom förvandling. 

Resonemanget kan kopplas till Zeamis distinktion mellan substans och 

funktion. Upplevelsen av skönhet kan sägas vara skönhetens funktion, men 

denna upplevelse är inte inneboende i det estetiska objektet och kan inte 

fångas in eller återskapas. För att själv skapa skönhet måste artisten på en 

intuitiv nivå också förstå dess substans – vad det är som förvandlar något till 

skönhet. 

 Konsten kan liknas vid ett träd på vilket hana växer. Men precis 

som med ett vanligt träd och en vanlig blomma är konsten endast hanas 

synliga förankring, inte hanas ursprung. Hanas ursprung är för Zeami något 

icke-framträdande, vilket han illustrerar med följande dikt: 
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Sakuragi wa 

Kudakite mireba 

Hana mo nashi 

Hana koso haru no 

Sora ni sakikere. 

Break open the cherry tree 

And look at it: 

There are no flowers, 

For they themselves have bloomed 

In the spring sky.258 

Dikten pekar också på att hana inte blommar i konsten utan i åskådarens 

medvetande. Blommorna finns i himlen, vilket kan tolkas som att de inte 

finns förrän de uppfattas av sinnet.  

Blommor i himlen bär som begrepp med sig innebörden av 

villfarelse, men kan som sagt också enligt Dōgens beskrivning ses som en 

aspekt av upplysning.259 De som ser blommor i himlen som villfarelse förstår 

inte att vad de kallar villfarelse är vad som får världen att existera:  

They only see phenomena as existing due to the material world. They 

only realize that there are flowers in the sky due to cataracted eyes; 

they do not realize the principle that cataract eyes are caused to exist 

by flowers in the sky.260 

Att tro att blommor i himlen är villfarelse är som att tro att 

körsbärsblommorna ska finnas inuti trädet snarare än på grenarna. 

Konstens blomma befinner sig inte i konsten, utan blommar i åskådarens 

fantasi. Dess essens är något som inte framträder men ger upphov till denna 

existens som tar form i en annans medvetande. 

Precis som körsbärsträdet i dikten är som en behållare, tom inuti, 

och därmed kan producera blommor, ska skådespelaren också vara: 

The world of nature is the vessel that gives birth to all things, alive 

and inert alike, in all the four seasons – flowers and leaves, snow and 

the moon, mountains and seas together. To make all this multitude of 

things an adornment for our art, an actor must become one with the 

vessel of nature and achieve in the depths of the art of nō an ease of 
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spirit that can be compared to the boundlessness of that nature itself 

[min kursivering].261 

Vi återvänder nu till utgångspunkten, att kärlet får sin nytta 

genom tomrummet, och tomrummet finns till genom kärlet. I Zeamis estetik 

kan det sägas att kärlet utgörs av vacker, lämplig och varierad konst som 

kommer till konkret genom recitation, dans och gestaltning. Konstens 

skönhet skapas efter det uppenbart sköna, såsom vackra människor av de 

högre klasserna. Skådespelaren skapar med denna konst en slags vacker 

behållare. Samtidigt upprättas genom denna behållare det tomrum som inte 

består av vare sig konstfullhet eller skönhet i vanlig mening. En gest, en 

replik, en rörelse blir som ett tomt kärl då den inte är förväntad, mättad eller 

entydig. Därmed blir nämligen inte det som framträder en fullständig eller 

mimetisk bild, utan något hemlighetsfullt som lämnar plats åt det som inte 

framträder.  

Skådespelet och det framträdande behöver inte av denna 

anledning vara enbart subtilt och mystiskt. Tvärtom måste nō vara ständigt 

nytt för att inte förlora sitt tilltal genom att hemligheterna blir förväntade. 

Det måste finnas omväxling mellan subtilt och rikt, liksom även mellan 

gammalt och nytt, kraftfullt och mjukt, muntert och dystert.    

Skådespeleriets kärl och det tomrum det upprättar är vad som 

tillsammans skapar förutsättningen för hana att existera. Genom att 

åskådaren ser vad skådespelaren gör men inte precis vad som får hana att 

blomma, blommar den som av sig själv, och berör åskådaren djupt. 
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Sammanfattning 

Den här undersökningen är inriktad på Zeami Motokiyos (1346-1443) 

estetiska teorier. Zeami var skådespelare och dramatiker inom den tradition 

av japansk scenkonst som kommit att benämnas nō. Han författade ett antal 

hemliga traktater om nō och skådespeleriets konst som behandlar både 

praktiska och filosofiska aspekter av ämnet, och utgör några av de viktigaste 

dokumenten inom klassisk japansk estetik. 

Fokus för undersökningen är hur Zeami i sina traktater tar fram 

nyttan av det hemliga, undflyende och tvetydiga för att fascinera publiken. 

Samtidigt möjliggörs denna nytta först då något konkret och igenkännbart 

framträder för publiken. Med andra ord: Zeamis teorier behandlar 

nödvändigheten av det framträdande och värdet av det icke-framträdande i 

konsten. Det framträdande kan liknas vid ett kärl och det icke-framträdande 

vid tomrummet inuti detta, som ger kärlet dess funktion. 

Den nō som kommer till under Zeamis tid skapas i ett möte 

mellan den folkliga, mer färgstarka underhållning som var konstens grund, 

och den förfinade smaken för det subtila hos de övre klasserna. Detta 

dubbla arv kommer fram i Zeamis teorier, då de betonar både det påtagliga 

och det antydda i konsten.  

För att förstå Zeamis estetik beskrivs också hur nō-teaterns form 

på ett annat sätt än västerländsk teater ger betydelse åt det icke-

framträdande. Nō kan kallas en antydandets konst, där scen, musik och 

skådespelares direkta uttryck är något begränsade, och betydelse därmed 

skapas genom antydan. Vidare kan det sägas att skönhet i nō är viktigare än 

dramatisk utveckling, samt att skådespelarens framställning utgör det 

dominerande elementet på ett annat sätt än i teater i väst. 

I undersökningen av Zeamis teorier utforskas först det 

framträdande: Zeamis tankar om vad skådespeleriet ska framställa och hur. 

Zeamis princip om de två grundläggande konsterna, nämligen recitation och 

dans, utgör en teknisk grund för skönhet på scen och på så vis för hela nō. 

De två konsterna tar fasta på scenkonstens konkreta verkningsmedel, och 
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kan således jämföras med Lessings definition i Laokoon av rumslig 

respektive tidslig konst. Förutom att ta fasta på vad som framträder i de 

olika konsterna kan Lessings teori sägas understryka betydelsen av det som 

utelämnas då konsterna håller sig till sina specifika verkningsmedel. Liksom 

hos Lessing leder Zeamis princip om de två konsterna i förlängningen också 

till iakttagandet av det icke-framträdande. 

Zeamis teori om monomane, vilket kan översättas ”gestaltning”, 

visar vikten av trohet mot och övertygande förmedling av de partikulära 

kvaliteter som utmärker varje roll. Vidare, för att konsten ska fascinera 

publiken och hana, blomman, ska uppstå, måste föreställningen vara 

mezurashii, ”underlig”, alltså ny och oväntad. Detta oväntade uppnås genom 

omväxling och anpassning till föreställningstillfället. Snarare än med 

innovation åstadkommer skådespelaren variation med hjälp av fulländad 

teknik. 

Med det framträdande som grund utforskas sedan effekten av det 

som inte framträder. De viktigaste elementen av skådespelarkonsten är för 

Zeami de som inte omfattas av teknik eller av imitation av en yttre modell. 

Detta kan ses i förhållande till hur teknik gentemot inlevelse i skådespeleri 

har diskuteras i väst, men inte enkelt inordnas på någon av sidorna i 

debatten. Det som är bortom teknik för Zeami är inget som kan eftersträvas, 

det är något som inte framträder. Således kommer det istället som av sig 

själv, genom internalisering av teknik, och genom en slags icke-strävan. Det 

är hemligt för publiken och i någon mån också för skådespelaren själv. 

Zeamis texter belyser också värdet av det icke-framträdande 

genom att beskriva den estetiska effekten av det återhållsamma och 

tvetydiga. Dessa värden är viktiga i japansk estetisk tradition och förmedlas 

bland annat av begreppet yūgen. Zeamis principer om återhållsamhet och 

tvetydighet skapar en diskrepans mellan det framträdande och 

skådespelarens inre känsla, vilket fascinerar publiken. 

Hur skådespeleriet som gör bruk av det icke-framträdande 

fungerar preciseras ytterligare genom en analys av de tre högsta av Zeamis 

nio nivåer av skådespeleri. Dessa tre nivåer pekar på tre viktiga aspekter av 
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det fulländade skådespeleriet: det okonstlade, upplösning av dualism, samt 

genialitet: förmågan att skapa konst utan att hålla sig till konstens principer. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion av Zeamis centralbegrepp 

hana. Hana, som betyder blomma, är helt enkelt det som fängslar publiken. 

Således har den ingen bestämd form utan är något som hela tiden måste 

sökas på nytt. Det som utmärker hana är att den är mezurashii, ”underlig”, 

vilket innebär att den har en tydlig kvalitet som framträder, men att denna 

kvalitet också innehåller eller kompletteras med något hemligt.  

Liksom en verklig blomma är hana naturligt vacker, det vill säga 

konsten är skön och verklighetstrogen samtidigt som den är okonstlad. 

Hana är även liksom en blomma flyktig. Ingen blomma och ingen hana 

förblir, däremot kan de blomma på nytt efter en tid. Teorin om hana bygger 

på tanken om en förnyelse som framstår som naturlig. Exakt vad som utgör 

innovationen framträder inte, därför tycks förnyelsen ske av sig själv, och 

blir aldrig väntad. 

Att framträda innebär på ett sätt också att dölja. Detta är ännu 

mer tydligt på scenen, där skådespelaren förvandlar sig till någon annan och 

genom att få denna figur att framträda döljer sig själv. Zeamis estetik tar 

fasta på det intresseväckande i denna dynamik då hana framträder bara då 

det finns hemligheter, och därmed verkar vara under förvandling. 

Hana, det som fascinerar åskådaren i skådespelet, definieras 

slutligen som något som inte finns i konsten i sig, utan blommar i 

betraktarens medvetande. Genom att få skönhet, handling och mänskliga 

egenskaper att framträda skapar skådespeleriet något som kan kallas ett 

kärl. Hana är inte själva kärlet, utan det som blommar genom tomrummet 

som kärlet upprättar, genom det finns något i skådespeleriet som inte 

framträder. Då åskådaren ser vad skådespelaren gör, men inte vad som får 

hana att blomma, blir konsten ständigt vacker, fascinerande och ny. På så 

vis går det att förstå nödvändigheten av det som framträder och värdet av 

det som inte framträder. 



 

 

Appendix: Lista över japanska källtexter 

Av Zeami 

Fūshikaden (Transmitting the Flower Through Effects and Attitudes), 1400-

1418. 

Shikadō (A Course to Attain the Flower), 1420. 

Sandō (The Three Courses), 1423. 

Kakyō (A Mirror to the Flower), 1424. 

Yūgaku shūdō fūken (An Effective Vision of Learning the Vocation of Fine 

Play in Performance), ung. 1424. 

Kyūi (Nine Ranks), ung. 1424. 

Shūgyoku tokka (Pick Up a Jewel and Take the Flower in Hand), 1428. 

Sarugaku dangi (Conversations on Sarugaku), nedskriven av Motoyoshi, 

1430. 

 

Av Komparu Zenchiku 

Rokurin ichirō no ki (A Record of Six Circles and One Dewdrop), 1455.  

Rokurin ichirō no kichū (Commentary to ”A Record of Six Circles and One 

Dewdrop”), 1456. 

 

Av Dōgen 

Makahannyaharamitsu (Great Transcendent Wisdom), 1233. 

Genjōkōan (The Issue at Hand), 1233. 

Immo (Such), 1242. 

Kai-in zammai (The Ocean Seal Concentration), 1242. 

Hosshō (The Nature of Things), 1243. 

Kuge (Flowers in the Sky), 1243.  

Samtliga ovanstående essäer av Dōgen ingår i Shōbōgenzō (Treasury of the 

Eye of True Teaching).  

 

Av Fujiwara no Teika 

Maigetsushō (Monthly Notes), ung. 1219. 
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Andra 

Shinkokinshu, kejserligt sponsrad antologi av klassisk poesi, ung. 1204. 

 

Kommentar 

Översättning och årsangivelser för Zeamis traktater är enligt Tom Hare, 

Zeami: Performance Notes (2008). Jag har i detta fall inte valt Rimer och 

Yamazakis översättning då de engelska titlar de har satt på Zeamis traktater, 

emedan de visserligen förtydligar vad traktaterna handlar om, 

överenstämmer illa med originaltitlarna. För Yūgaku shūdō fūken, Kyūi och 

Sarugaku dangi anger dock Hare inget årtal, så dessa årsangivelser är enligt 

J. Thomas Rimer och Yamazaki Masakazu, On the Art of the Nō Drama (1984). 

Översättningen och årsangivelserna för Komparu Zenchikus två traktat är 

enligt Arthur H. Thornhill III, Six Circles, One Dewdrop: The Religio-Aesthetic 

World of Komparu Zenchiku (1993). För Dōgens essäer är de enligt Thomas 

Cleary, Shōbōgenzō: Zen Essays by Dōgen (1986). Slutligen är översättningen 

av Maigetsushō som ”Monthly Notes” samt den ungefärliga årsangivelsen för 

den och för Shinkokinshu enligt Robert H. Bower, ”Fujiwara no Teika’s 

Maigetsushō” (1985).  
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