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John donnes brev till Henry Wotton 
1598 – ”Bättre än kyssar”

Det brev ni nu ska få läsa är inte bara, vad jag vet, 
det första av John Donne som publicerats på svens-
ka, det är också en korrespondens av den art som 
den engelske renässanspoeten (1572–1631), gjorde 
till sin egen: versbrevet som sakrament eller två 
själars samspråk som kommunion. Först några ord 
om de materiella omständigheterna, de yttre och de 
individuella, som brevet var förlagt i.

Vi befinner oss i slutet av Elisabeth I:s 44 år som 
monark, en period som kom att avla en ambivalent 
nationalism, som i sin tur, och kanske just på grund 
av sin ambivalens, försett världen med drama och 
poesi utan motstycke, där också Donnes verk intagit 
kanonisk plats. Till det bidrog drottningens motto 
video et taceo (”Jag ser, säger ingenting”): öppen-
het, nyfikenhet och relativ tolerans är alltid utgångs-
punkt för befriande och vanvördiga samtal. Förfat-
tarna talade och drottningen föredrog att mumla. Så 
ska det vara! Men dessa sista år kantades av mot-

gångar: intriger, bråk, både internt i kretsen kring 
drottningen och utanför landet. Drottningens snara 
bortgång rörde vid många strängar. Shakespeares 
Much Ado about Nothing från samma tid bär spår av 
denna nervositet. Sabotörer och intrigmakare fanns 
på alla sidor av de brittiska öarna, även innanför 
portarna. Bland dem förhoppningsfulla katoliker.

Brevet ”Bättre än kyssar” var den tredje i raden 
av fyra utväxlade versepistlar mellan de två vänner-
na John Donne och Henry Wotton denna sommar 
1598. Man kan säga att de här breven åtminstone 
hade nått fram, vilket var mera ovanligt än normalt. 
De kom också att publiceras för första gången, 1633, 
av John Donne Jr, poetens son. Wotton befann sig 
på Irland som statsanställd sekreterare för Robert 
Devereux, 2nd Earl of Essex.

Lordens rojalistiska uppdrag var att kuva irländ-
ska anti-brittiska grupperingar kring Ulster. Det 
utfördes med skoningslös brutalitet, men utan re-

sultat. Irländarna ansågs vara 
undermänniskor, vilda, ocivi-
liserade; ön behandlades av 
Elisabeths hov som en spök-
kammare. Essex beslöt mot 
drottningens vilja att bryta 
kontraktet med monarkin. Han 
återvände till London. Det var 
ett av flera obstinata utfall han 
utsatte sin arbetsgivare för, 
som den drottningens charmi-
ga sonettskrivande gunstling 
han trodde sig vara och kunna 
förbli. Men det tog slut här. 
Han föll i slutgiltig onåd, och 
tre år efter det irländska fält-John Donne (1572–1631)
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tåget halshöggs han för förräderi. Wotton förlorade 
sin anställning, men skulle tas hand om av efter-
följaren kung James I och gick en lång karriär som 
diplomat till mötes.

Donne och Wotton kände varandra från tiden 
då de var unga studenter (11–13 år) vid Hart Hall 
(nu Hertford College), Oxford. Efter det följde för 
Donne juridikstudier vid Cambridge i tre år med 
fortsättning vid Thavies och Lincoln’s Inn i Lon-
don och i lika hög grad ett aktivt bortslösande av 
ett icke förkastligt arv på kvinnor, nöjesliv, littera-
tur och resor. Den gamla bekantskapen med Wotton 
fick ny kraft under de två nationalistiska fälttågen 
till Cadiz och Azorerna med Essex och Walton 1596 
och 1597, för att slåss mot spanjorerna. Donne del-
tog i expeditionerna som gentleman traveller. Han 
ville komma över krigsbyten eller mera sannolikt 
vad resorna kunde förse honom med ifråga om ökad 
manlig ära. Samma år, 1597, fick han tjänst som 
sekreterare för Lord Keeper Sir Thomas Egerton 
(1597–1602), Londons mäktigaste person vid sidan 
av drottningen, och den åklagare som var med om 
att avsluta Earlen av Essex liv. Det är denna intel-
lektuella, lystna, jagcentrerade värld som ger social 

struktur åt brevet till Wotton. 
Det är en värld som befolkas av unga am-

bitiösa män med det elisabetanska hovet som 
rastplats för personlig maktutövning, men 
i lika hög grad som älskat hatobjekt och en 
användbar ordens arena. De kallade sig Wits, 
de klipska, de kloka, de vittra, de utvalda. De 
beundrade den koleriske äventyraren Essex, 
som i sin tur utmanade dem, försökte förmå 
dem att överträffa varandra i debatter eller 
tävlingar i poesi och språk som konstart. Att 
tala väl, skriva väl, tänka, känna intensivt och 
fritt, och förmedla allt detta: för det skulle 
man kunna dö, ansåg han! 

Donne, om någon, levde i en riskzon: från-
sett sin frispråkighet var han katolik, vilket 
betydde att hans medborgarskap var villkorat. 
Han var en tvivlande katolik. Men i hans fall 
gällde tvivlet alla ’sanningar,’ alla normer, 
religiösa liksom sekulära. Tvivlet var för ho-
nom ett intellektuellt tillstånd som letade sig 
fram mellan känslans hängivelse och hjär-
nans stoiska pragmatism. Som katolik kunde 

han inte få sin utbildning formellt intygad utan att 
han konverterade, vilket han valde att göra långt se-
nare, 1614, av pragmatiska skäl. Fram till dess levde 
han i en håla på landet med en ständigt växande fa-
milj, som han själv uttryckte det. Hans karriär var 
mångfacetterad och problematisk. For God’s sake 
hold your tongue, and let me love (”The Canoniza-
tion”) och Death, be not proud (”Holy Sonnet 10”) 
är inledande hädiska ord i två av hans dikter som 
väl registrerar formen och tonfallet i hans estetisk-
politiska motstånd.

Det är förståeligt att versbrevet kan upplevas som 
ogenomträngligt (inte bara för översättaren). Det är 
ju ändå 418 år sedan det skrevs, men det är inte po-
ängen, inte heller det lika självklara att brevet in-
gick i en längre korrespondens, liksom att det döljer 
givna sammanhang kring upplevelser, uppfattning-
ar, minnen, vad som sagts, tänkts, och känts som all-
tid bär upp längre bekantskaper. Det som också gör 
texten knepig är att den kan innehålla kodifierade 
signaler som är till för att förskona de talande från 
klander om det nått fel adressat. De två vännerna 
rörde sig i maktens och intrigspelets korridorer; or-
den måste vägas. Men efter att ha sagt allt detta, vill 

Sir Henry Wotton (1568–1639)
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jag avslöja: versbrevet förmedlar 
ingenting nytt alls eller i varje fall 
inget som Wotton inte hade hört 
förut. Det var inte heller vännens 
avsikt att bestå honom med nyhe-
ter. Syftet var metafysiskt.

Brevdikten är ett sakrament, 
som sagt, en ceremoniell rit för att 
förstärka en vänskapens och själar-
nas helgedom eller fristad. Det är 
kärleken mellan de två vännerna, 
här gestaltad som en fysisk, homo-
erotisk handling, bortom kyssarnas 
andäktighet, som den förmedlar. 
Eros är versdiktens kraftkälla, lik-
som den är en urkraft i all Donnes 
poesi, generellt, även i hans 150 
sparade predikningar. Den om-
famnar både män, kvinnor, Gud 
och änglar, och samspelar, som 
här, med tankens och känslans vil-
jor och med sådan mytisk kraft att 
den förmår förkroppsliga frånvaro 
och närhet, Donne i London och 
Wotton på Irland. Det är en sådan 
själarnas vänskap som den dia-
lektiska brevdikten försöker kon-
solidera. Vi förväntas avlyssna en 
dialog, ett samtal. Ekot av Wottons 
röst – för den med god hörsel och 
syn – tränger igenom varje bild 
Donne målar. 

Så här är versbrevet struktu-
rerat. De inledande tre tvåradiga 
stroferna initierar temat vänskap; 
stroferna 17–23 det moraliska och 
etiska innehållet i vänskapen; och 
de sista (24–35), de råd till Wot-
ton som Donne vill dela med sig 
av men som han samtidigt ber 
honom ta med en nypa salt. De 
var avsedda att fördjupa lojalite-
ten dem emellan – också de med 
politiska undermeningar. Donnes 
tankegångar var inte nya för Wot-
ton. Donne ville uppdatera och 
förstärka dem, kanske även excel-

Till Sir Henry Wotton
Sir: bättre än kyssar för breven själar samman:
där talar frånvarande vänner.1 Denna gamman
lättar mitt livs tristess. Om brev jag ej fick,
om allt som tjusar och gläder jag miste gick,
då skulle jag snabbt förtvina och övergå
i en tunna hö, som vore jag av gräs ett strå.
En ständig färd är livet, och längs vår stråt
länder, städer, hov; sugfiskar2, klippor är försåt;
vart skepp i dess bana de hejdar eller förgör,
men vi måste dit, om så de oss fläckar eller förstör.
Om man vid den heta Ekvatorn att leva ej mäktar 
eller vid dess motsats, den isfyllda Polen, försmäktar,
men plats i en mildare trakt kan finna,
så stanna där! Men, oh! vad tillflykt kan man vinna
i hovets torka? Skall landets köld dig kvälja?
Skall man städer, med båda extremerna, välja?
Kan dynga eller vitlök bli parfym? Eller kan
skorpion eller torped3 kurera människan?
Städer är det värsta av alla tre, och alla
man alltid sämre än de andra kan kalla.
Städer är gravar; de som vistas där
är lik; det är bara skenet av liv de bär.
Och hovet är teater, där människor ses spela
än furstar, än slavar; samma dag, samma slut de dela.
Landet är en öken, där allt gott
som är vana, när inte medfött, blir missförstått;
där människor blir djur, som ondskefullt handlar;
i städer blir de dumma; lastbart hov dem till djävlar förvandlar.
Liksom i första Kaos elementen var blandade4

så att vart och ett fanns i de andra tre;
högfärd, lusta, girighet har i övermått
till alla tre platser5, var och en, nått.
Blodskamsbarn föds ur den blandade brygden.
Falskheten är naturlig; barbarisk är Dygden.
Låt ingen där säga: ”Dygdens flinthårda mur
stänger in mina laster; jag känner dem, och vet nog hur.”

1 Brevet förkroppsligar närhet och saknad.
2 Sugfiskar (remoras) fäster sig på fartygets botten; båten blir tyngre 

och mindre navigerbar.
3 Både skorpionen och torpeden (som på svenska kallats för fisktorped 

efter sin form) är giftiga. Donne använder dem som metaforer för 
stimulantia eller lugnande medel.

4 Här använder Donne ordets grekiska och ursprungliga betydelse ’den 
gapande eller urtida tomheten’ för att förstärka sin tankegång.

5 ’Högfärd’ tillhör hovet, ’lusta’ landet, och ’girighet’ staden
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lera med sin frimodighet, språkliga 
sinnrikhet (conceits) och sitt skarpa 
tänkande inför sin vän. Det pågick ju 
en tävling mellan de poetiska genierna 
vid hovet! 

Världen utanför Donnes dialektis-
ka mikrokosmos avskiljer Donne i tre 
sociala enheter: Landet (4–8), Staden 
(9–11) och Hovet (12–16). Var och 
en av de tre grupperingarna, förklarar 
han, är mer eller mindre genomruttna 
och trångsynt maktfullkomliga. Bevis-
föringen förlägger han i sitt språkbruk, 
i metaforernas (sarkasmer, gäck, lek 
med ord, överträdelser, referenser till 
antikens litteratur) förmåga att dupera, 
charma, övertyga, det som förlänat ho-
nom epiteten King of Wit och skaparen 
av Metaphyscial Poetry. Minst stryk 
får Hovet, naturligt nog. 

Men allt fick ett abrupt och karriär-
mässigt sett tragiskt slut. Han föräls-
kade sig i Anne More, 17 år. De gifte 
sig i hemlighet och utan medgivande 
av fadern, George More, som var Lieu-
tenant of the Tower of London, kom-
mendant i Towern. Donne förlorade 
sin anställning hos Egerton och signe-
rade brevet till hustrun om avskedan-
det så här: John Donne, Anne Donne, 
Un-done. Hur det gick sedan är en an-
nan historia. 

De tolkningar av ord och begrepp som 
kan behövas för förståelsen finns att 
hämta i korta fotnoter. Detta av respekt 
för originalets integritet och även för 
poeten som uttryckte sig så här kring 
vad man skulle kunna kalla hermeneu-
tik, tolkningslära, eller exegetik: Dark 
texts need notes (”Dunkla texter har 
behov av noter”). Han var domprost 
för St. Paul’s Cathedral de sista tio 
åren av sitt liv.

raoul J .  granqvist

Som en svamp suger människan in för att ösa ut,
spelar hellre falskt än ser sig förlora till slut.
I början var synden långt ifrån lyst i bann,
först syndade änglar, sedan djävlar, sedan människan.
Men syndar djuren? Vi själva är djur i allt
om inte hedern vårt bättre jag har frambefallt.
Om de, som sig på dessa platser håller
vågar se sig själva, och befria sig från sina roller,
skulle de fort sig själva som främlingar se
stjärnögda ynglingar, åldrande italienare.6
Var därför själv det hem, som du med dig bär,
härbärga var som helst: brist på ombyte ett helvete är.
Och när du ser snigeln, som överallt syns vandra 
och själv bär sitt hem och inte beror av andra,
följ efter (du hinner!), och bli ditt eget palats;
annars blir världen själv din fängelseplats.
Och sov ej som en kork på världshavens yta
men sluta inte att på havet flyta;
sjunk ej som ett lod när mot bottnen det går; 
nej, glid likt fiskar, som simmar utan spår 
omärkligt, ljudlöst som de ska du röra dig 
och låt andra tvista: andas du eller ej. 
Var då ingen Galenist7, om så du gör 
till målet dina hovambitioner dig inte för; 
om du vill med en sup av landsbygdstristess dig frälsa:
ta ingen drog, låt alkemi ge hälsa.
Sir: här inga råd till Er jag ger,
jag upprepar bara vad jag lärt av Er:
Tysklands schismer, Frankrikes lättsinne,
det sköna Italiens trolöshet8 är inget i Ert minne;
Ni sög ut allt av värde, som fanns i dem,
den trofasthet, som drev Er, förde Ni så hem,
och jag älskar Er varmt; men om jag fått insikt om John
har både Ni och jag nått fram till den sanne DONNE. 

JoHn donne

översättning: eriK carlquist

6 En kontrast mellan de unga fritänkarna (Donne och Wotton) och 
de konservativa (’italienare’) som upprätthöll en medeltida 
världsordning (med Jorden och Människan som centrum).

7 Claudius Galenus, den romerske läkaren (ca 200 e. K.), får här 
representera den äldre skolan för god hälsa som förklarade 
att alla sjukdomar berodde på obalans mellan de fyra kropps-
vätskorna slem, blod, gul galla och svart galla. Alltså på fö-
reställningen om en vätskornas balans. Donne ville att Wot-
ton skulle sätta sin tilltro till alkemin, till en mera modern 
’vetenskap’, enligt hans syn.

8 Donne pådyvlar de tre länderna stereotypier som tilltalar britter 
även idag.


