
 

Mellan aiai och aei 
            Tystnad i Aischylos Niobe 

 

Felice Jackson Rova 

Institutionen för kultur och estetik 

Examensarbete 15 hp, AN  

Litteraturvetenskap 

Litteraturvetenskap, masterkurs, 15 hp 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp 

Höstterminen 2018 

Handledare: Helena Bodin 

Examinator: Per-Olof Mattsson 

English title: Between aiai and aei: Silence in Aeschylus’ Niobe 



Abstract 

The mythic story of Niobe, who loses her children due to hubris and is eventually transformed 

into a crying rock on Mount Sipylos, is well known and rearticulated throughout classical 

Greek literature. In this master’s thesis I aim to examine fragment 154a of Aeschylus’ lost 

tragedy Niobe in order to show the significance of the tragic re-enactment of silence and grief. 

Furthermore, I argue that the fragment of Aeschylus manifests political and aesthetic aspects 

that enable an immersed and widened understanding of the genre.  

   Loraux (1997/2002) and Montiglio (2000) indicate that there might be a female correlate to 

the epic tradition of safeguarding honour after death. As I point out in this thesis, there is a 

potential gap in the study of how ancient Greek literature reenacts such alternative themes and 

experiences of memory and oblivion. A decisive consequence of the analysis is the new 

understanding of a tragic hero(ine) inverting the ancient epic tradition of remembrance, glory, 

and immortality typically accompanying male heroes.  

   By means of classical perspectives on grief, as well as more recent studies of acoustic 

aesthetics in ancient Greek culture (Nooter 2017), the thesis demonstrates how Niobe can be 

viewed as a prime symbol of the tragic female, whose resistance to forget resonates 

throughout the tragic corpus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: Gipsskärvor från Niobid, Kungliga Konstakademien, Stockholm.  
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Inledning 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

På vaser från mitten av 300 talet f. Kr. framställs Niobes gradvisa förstening där hon beslöjad 

står ovanpå ett gravmonument, med ena armen lyft och handen mot pannan i en klagande 

gest. Den egenartade arkitektoniska kompositionen återkommer i flera vasmålningar där en 

beslöjad Niobe antingen placerats sittande eller i stående position med underdelen av kroppen 

i vit sten.1 Den illustrerade scenen har kommit att förknippas med papyrusfragment tillskrivna 

Aischylos tragedi Niobe.2 Det utmärkande sambandet mellan vasmålningarna och den 

tragiska texten är framställningen av den passiva figuren, som undandrar sig 

begravningsgåvor och faderns (Tantalos) vädjan, tillsynes uppslukad av sorg.  

 Varför blir sorgen och tystnaden det centrala i Aischylos dramatisering? Vad åsyftar 

förvandlingen till sten? Handlar det om ett ytterligare straff, en motståndshandling eller ett 

uttryck för dödslängtan? Trots att myten om Niobe är välkänd i litteratur och konst, så har 

processen fram till hennes förvandling hamnat i skymundan vid sidan av den allmänt 

accepterade uppfattningen att Niobe representerar ett etiskt dilemma.3 I nutida forskning utgör 

hon en perifer figur vid sidan av tragiska giganter som Antigone, Medea och Elektra. 

 Genom att studera Aischylos framställning i fragmenten vill jag flytta tyngdpunkten från 

den traditionella uppfattningen av Niobe till en grundläggande diskussion om den mest 

centrala scenen i fragmenten, nämligen tystnaden som föregår metamorfosen. Den för Niobe 

karakteristiska tystnaden och klagan rymmer politiska och estetiska aspekter som jag vill 

använda för att fördjupa och utvidga läsningen av tragedigenren. Genom att studera hur 

feminina aspekter av minne och odödlighet kommer till uttryck i Aischylos Niobe, vill 

uppsatsen argumentera för att tragedin gestaltar feminina motsvarigheter till den antika 

hjältedikten och dess ideal. I uppsatsen läser jag Aischylos fragment med utgångspunkt i 

följande forskningsfrågor: 

!! Vilka funktioner får tystnad och klagan i tragedins gestaltning med avseende på 
politiska, rituella och estetiska aspekter? 

!! Vilken signifikans får Niobe genom andra tragedier? – Vad är det som förbinder? – På 
vilka sätt? 

!! Hur kan minnets och odödlighetens betydelse för tragedigenren förstås med 
utgångspunkt i Aischylos Niobe? 

                                                
1 Se Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae VI (1 & 2).  
2 Eva Keuls, Painter and Poet in Ancient Greece (Berlin 1997), s. 169 ff. 
3 Tematiken kring det gudomliga våld som Niobe ådrar sig p.g.a. hybris har diskuterats av Platon (Staten 380a), 
Aristoteles (NE 1148a) och även av Walter Benjamin (”Zur Kritik der Gewalt”, Gesammelte Schriften II, 
[Frankfurt 1999] s. 199). 
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Myten är som bekant en våldsam historia om den tebanska drottningen Niobe som, efter att ha 

skrutit inför gudinnan Leto om sina många barn, straffas av (Letos barn) Apollon och Artemis 

genom att berövas såväl sina barn som sin äkta make Amfion.4 Men till skillnad från Sofokles 

Niobeversion,5 som tar fasta på de föregående händelserna, väljer Aischylos att dramatisera 

tystnaden som tar vid tre dagar efter barnens begravning. I Iliaden (24.602-617), Ovidius 

Metamorfoser (6.146-312), Apollodorus Bibliotek (bok 3. 45-48) och åtskilliga tragiska 

referenser, återfinns karaktäriseringen av Niobes ständiga klagan, metamorfosen till en klippa 

på berget Sipylus i Frygien, där tårar för alltid ska sippra fram ur stenen.  

 

Teori 
Uppsatsens teoretiska grund vilar till stor del på filologiska perspektiv, där uppmärksamhet på 

den materiella detaljen – ordet – bildar utgångspunkt för vidare reflektioner kring poetiskt 

etymologiska och litterära interrelationer. Genom att med Leo Spitzer studera särskilda ord 

och därmed låta det mikrokosmiska framträda ur det mikroskopiska, närmar jag mig den så 

kallade ”filologiska cirkeln” som söker helhet i det enskilda.6 Därmed avser jag inte en sådan 

helhetens harmoni som vill förklara textens inneboende sanning, utan vill i stället undersöka 

de enskilda delarnas aktiviteter, sammankopplingar och agens i den grekiska erfarenheten.  

 Aischylos var känd för sitt experimentella och onomatopoetiskt högljudda språk, varför en 

sådan lingvistisk operation blir än mer lustfylld och viktig för att utreda vokala ytterligheter 

(eller utvidgningar) i språket. Sarah Nooters The Mortal Voice in the Tragedies of Aeschylus 

(2017) ligger till grund för min förståelse av tragödens särskilda sätt att dramatisera ljud och 

tal genom ett överskrida språkets semantiska sfär. Till Nooters resonemang för jag in 

Aischylos iscensatta tystnader, som ytterligare exempel på sådana vokala utvidgningar. 

 Roman Jakobson formulerar i ”Lingvistik och poetik” en för uppsatsarbetet central relation 

mellan språkets referentiella och poetiska funktioner. Det är förstås ingen nyhet att allt 

mänskligt språk innehåller skikt av emotionella, sonora och andra meningsöverskridande 

effekter. Enligt Jakobsons teoretiska resonemang utvidgas emellertid språkets referentiella 

funktion genom den poetiska: ”Den poetiska funktionens överhöghet över den referentiella 

utplånar inte referensen, men gör den dubbeltydig. Meddelandet med sina två betydelser 

finner sin motsvarighet i en kluven avsändare, i en kluven mottagare, och dessutom i en 

                                                
4 Ett Sapfofragment beskriver en tidigare vänskap mellan Niobe och Leto (hetairai) se frag. 142; Antalet barn 
varier, i Aischylos version är det fjorton, sju flickor och sju pojkar. 
5 Se Sofokles, Fragments, red. och övers. Hugh Loyd-Jones (Cambridge, Massachusetts 1996).  
6 Leo Spitzer, Linguistics and Literary History – Essays in Stylistics (Princeton, New Jersey 1948), s. 24. 
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kluven referens”.7 Vilket möjliggör ett betraktelsesätt som är fruktbart i studiet av tragedins 

och mytens mångbottnade meddelanden. 

 I mitt studium av tystnad och klagan i den antika tragedin har jag funnit teoretisk 

förankring i samtida forskning inom flera för undersökningen relevanta discipliner. Snarare än 

att anlägga rent litteraturvetenskapliga perspektiv, praktiserar dessa forskare interdisciplinära 

studier av den grekiska kulturen där tragedin utgör analysens skärningspunkt såväl som dess 

föremål. Här har jag främst följt den franska historiken Nicole Loraux (1943-2003) som i ett 

flertal verk har undersökt tragedin med betoning på aspekter som sorg, politik och glömska. 

Loraux har stort inflytande på hur jag i uppsatsen förhåller mig till tragedins särställning i det 

atenska samhället. I sin forskning visar hon gång på gång hur tragedin kan studeras som 

konstnärlig genre genom sitt överskridande av det politiska, på så sätt att den grekiska 

(atenska) erfarenhetens medvetna och omedvetna impulser sammanstrålar i ett 

flerdimensionellt uttryck.   

   Silvia Montiglios uttömmande bok Silence in the Land of Logos (2000) har likaså varit en 

central teoretisk ingång för det första avsnittets klassificeringar av tystnadens funktioner i 

rituella, politiska och litterära sammanhang. Montiglio fäster särskild vikt vid hur tystnaden 

kunde uppfattas som både politisk och hotfull: en marginalisering vid sidan av det talade 

ordets organisering av samhället. För den som förlorat sina civila rättigheter i polis innebar 

denna marginalisering en förlust av röst; att förbjudas att tala i det offentliga var liktydigt med 

social exil, men också en marginalisering som kan utläsas i tystnadens koppling till genus, där 

kvinnor dör i tystnad, smider ränker i tystnad, blir våldsamt nertystade och, som denna 

uppsats vill uppmärksamma, glorifieras med och av tystnad. Den manlige poeten är däremot 

beroende av en röst: ”losing his voice would mean to die as an object of song, to be ignored 

by the voice of others, and therefor to disappear from the collective memory that depends on a 

chain of audible words.”8 Hos Montiglio finner jag således en grund för att diskutera 

tystnaden ur såväl symboliska som materiella perspektiv. 

 

Metod 
Med inspiration från den romantiska fragmentteorins idealisering av det antisystematiska och 

oförsonliga, vill jag tillämpa en läsning som undandrar sig sammanfattande och 

                                                
7 Roman Jakobson, ”Lingvistik och poetik” Modern litteraturteori från rysk formalism till dekonstruktion, övers. 
Östen Dahl (Lund 1993), s. 33. 
8 Silvia Montiglio, Silence in The Land of Logos (Princeton, New Jersey 2000), s. 290. 
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rekonstruktion.9 Därigenom motiveras min undersökning av ett betraktelsesätt genom vilket 

“textsspillran” upphöjs till ”strukturen hos en fråga”10 med förmågan att generera flera svar.11 

Berättelsen om Niobe är välkänd och dess helhet omtalas i några få meningar, men för 

resterna av Aischylos pjäs behöver en viss integritet resas. För undersökningen blir det 

sålunda viktigt att avvisa rekonstruerande helhetsbilder och enhetssammanhang. I stället vill 

jag låta denna brist på kontext föranleda en mångfald möjligheter till tolkning.12 En sådan 

ambition förebådar en strängt avskärmad läsning såväl som ett lyhört och frågvist 

förhållningssätt. William Slater beskriver forskning i klassisk litteratur i förordet till The Play 

of Texts and Fragments: ”The problem is there; the answers vary; the debate is essential and 

valuable in itself.”13 Kanske kan vi därmed finna ett visst stöd i den av romantikerna 

formulerade fragmentteorin beträffande det oavslutades centralitet, det vill säga värdet av att 

ledas av frågan snarare än av det slutgiltigt försonande svaret.  

 I utförandet av uppsatsen har jag från grekiskan översatt fragment som tillskrivs Aischylos 

pjäs Niobe. Genom att låta centrala ord och namn generera perspektiv, har fragmenten 

fungerat som skärningspunkter för lingvistiska, etymologiska och kulturella horisonter. 

Uppsatsens disposition struktureras tematiskt i tre delar som främst berör fragment 154a. Här 

kommer jag att uppehålla mig vid materiella aspekter av tystnad, kvinnlig klagan och 

slöjmetaforens införlivande i tragedin.    

 

Forskningsöversikt  
För översikten återges främst forskning som har direkt relevans för uppsatsen inom tre 

kategorier: Niobe, tystnad och klagan. Under rubriken Material beskriver jag kortfattat 

fragmentens textkritiska historia samt vilka läsningar som ligger till grund för min analys. 

 

Niobe 

Åtskilliga referenser till Niobe förekommer i klassisk litteratur, i dramatik och filosofi, ändå 

ges hon inget större utrymme i forskningen. I studier om klagan och tragedi från 1990- och 

2000-talet finns sporadiska omnämnanden, men vid sidan om gestalter som Antigone, Medea 

                                                
9 Daniel Birnbaum, ”Det romantiska fragmentet”, Novalis (Lund 1990), s. 146. 
10 Horace Engdahl, ”Anteckningar om Fragmentet”, Kris, 1988:36-37, s. 20. 
11 En tankebild som jag lånar av Jesper Svenbro (2007), med avseende på hur det antika materialet kan öppna för 
en mångfald frågor och generera en mångfald svar.  
12 Lost Dramas of Classical Athens, red. Fiona McHardy, James Robson, David Harvey (Exeter 2005), s. 1. 
13 William Slater, ”Introduction” The Play of Texts and Fragments : Essays in Honour of Martin Cropp, red. 
J.R.C. Cousland och James R. Hume (Leiden 2009), s. 5. 
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och Elektra förblir Niobe en perifer figur. Ändå har myten om Niobe varit ytterst 

framträdande genom historien; vi ser exempelvis hur gipsavgjutningar av den kända 

florentiska skulpturen från 300-talet, som föreställer Niobe och hennes yngsta dotter, 

producerats i stort antal för placering på slott, museer och konstskolor under 1800 talet.14  

 En nyare analys av Aischylos version återfinns dock i Robert Seafords artikel ”Death and 

Wedding in Aeschylus’ Niobe” (2005).15 Seaford föreslår här en kontextualisering i form av 

en inverterad bröllopsritual, där Tantalos försök att återföra Niobe till Sipylos efter barnens 

död innebär en omkastning och transformation av bröllop och dödsritual. Seaford uppfattar 

särskilt Niobes slöja som en inversion av bröllopsceremonins anakalypteria, momentet då 

slöjan lyftes av. Även om Seafords analys är samstämmig med min på flera punkter, ser jag 

ingen anledning att följa hans tolkning av den symboliska positionen (sittande beslöjad) som 

konnoterande bröllop. I stället visar jag i första avsnittet att Aischylos iscensätter både män 

och kvinnor i denna position.  

 Eva Keuls analyserar i Painter and Poet in Ancient Greece – Iconography and the Literary 

Arts (1997) hur motiv på italiotiska vasmålningar kan länkas samman med Aischylos 

fragment, varigenom Keuls menar att en rekonstruktion av tragedin blir möjlig. Inflytandet 

från de tragiska iscensättningarna av kända myter ska enligt Keuls visa sig särskilt i 

vasmålningar föreställandes Niobe, eftersom scenen då hon positioneras tyst och beslöjad 

ovan ett gravmonument är karaktäristisk för hur italioterna framställde begravningssymboler 

som skulle associeras med odödlighet. På flera punkter följer min analys liknande materiella 

perspektiv, där Aischylos version analyseras i relation till begravningsmonumentet och som 

arkitektonisk iscensättning. Målningens begränsning – att genom en scen skildra ett 

händelseförlopp – kan läsas i analogi med Aristoteles idealisering av Aischylos framställning 

av endast en del av Niobemyten.16 Men vid sidan av konkreta redovisningar av 

vasmålningarna, saknas en uttömmande analys av hur relationen mellan vaser, epigram och 

fragment kan tolkas. Begravningsmonumentets och epigrammets införlivande i tragedins 

estetik är en företeelse jag hoppas kunna fördjupa och nyansera under analysens gång. 

 
Vokalitet och tystnad 
Under avsnittet Teori har jag beskrivit min tillämpning av Silvia Montiglios bok Silence in the 

Land of Logos (2000). Den kvarstående frågan är likväl: Varför diskuterar inte 

                                                
14 I Sverige kan vi till exempel beskåda den av Strindberg omskrivna Niobe skulpturen på Nationalmuseum. 
Ytterligare en byst och skärvor från Niobider finns på Kungliga Konstakademien. 
15 Lost Dramas of Classical Athens: Greek Tragic Fragments (2005). 
16 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe (Göteborg 1994), s. 52. 
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Montiglio Niobes tystnad? Kanske är det på grund av att det saknas forskning och nya 

perspektiv som Niobe faller mellan stolarna. Därför vill jag i den här uppsatsen lyfta fram 

Niobes centrala betydelse för  tragedin och visa hur ett fragment, trots sin ofullständighet, kan 

erbjuda intressanta läsningar.  

  Intresset för hur ljud strukturerar världen och identiteter har blivit alltmer framträdande i 

forskning om den antika kulturen. Här följer jag en forskningstrend som försöker förstå den 

klassiska litteraturen ur ett materialistiskt perspektiv inriktat på ljudande, röster, resonanser, 

dissonanser – och tystnader. Nyare forskning som ligger till grund för denna ljudteoretiska 

hållning är exempelvis: Sound and the Ancient Sences, red. Nooter och Butler (2019); Sarah 

Nooter The Mortal Voice of Aeschylus (2016); Sean Alexander Gurd Dissonance: Auditory 

Aesthetics in Ancient Greece (2016), Shane Butler The Ancient Phonograph (2015); och 

naturligtvis som redan nämnt – Nicole Loraux, The Mourning Voice: An Essay on Greek 

Tragedy (2002). Jag vill också hänvisa till James I. Porters studie The Origins of Aesthetic 

Thought in Ancient Greece: Matter, Sensation, and Experience (2010) från vilken jag tagit 

utgångspunkt för ett vidare resonemang kring begravningsmonument och epigram som 

talande objekt.  

 

Klagan 

Jag vill återigen hänvisa till teoriavsnittet där jag presenterat Nicole Loraux och hennes 

forskning kring tragedi och klagan. Det är främst två artiklar som jag använder mig av i min 

diskussion om klagan och minne: ”On Amnesty and its Opposite” i The Divided City (1997) 

och ”Tragedy and the Antipolitical” i The Mourning Voice – An Essay On Greek Tragedy 

(2002). Märkligt nog visar inte Loraux något specifikt intresse för Niobe, en lucka jag ämnar 

fylla med den här uppsatsen. 

 I analyser av klagan och tragedi tilldelas som sagt inte Niobe något stort utrymme. Myten 

och fragmenten blir marginaliserade vid sidan av kompletta tragedier. Forskningsläget visar 

ändå att fragmenten kan tolkas utifrån dess kopplingar till de antika källorna, att relationer 

kan etableras och analyseras. Den samtida forskningens materialistiska läsningar av den 

antika litteraturen intresserar sig alltmer för den antika estetiken och i synnerhet strukturer för 

ljud och vokalitet, vilket uppsatsen följer upp genom undersökningen av klagan och tystnad. 

Med förankring i dessa teoretiska resonemang analyseras ett underskattat fragment och de 

konsekvenser som möjliggörs av en sådan tolkning.  
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Material / Fragmenten 
Analysen av fragmenten medför att vissa inledande iakttagelser är på sin plats. Att läsa och 

tolka papyrusfragment ter sig som en konstfull akt i sig. Många meningsskiljaktigheter har 

följt uttolkandet av de fragment som tillskrivs Aischylos Niobe. Från Augustus Naucks 

översättning och numrering av fragmenten i Tragicorum Græcorum Fragmenta från 1889 till 

Herbert Weir Smyths presentation av Aischylos fragment i Loeb Classical Library (1924). 

1933 publicerade Vitelli och Norsa ytterligare papyrusrader som utökade fragmenten, men 

som ledde till skilda åsikter kring dramaturgin: vem som talade, var pjäsen utspelade sig och 

hur slutet skulle rekonstrueras. Medan Denys Lionel Page i Select Papyri (1941) 

argumenterade för att de inledande raderna i fragment 154a skulle läsas som Niobes replik i 

första person singularis, rekonstruerade A. D Fitton Brown en version som placerar 

handlingen i Tebe, där Niobes repliker låter vänta på sig. I min egen översättning av 

fragmenten har jag utgått från Alain H. Sommersteins textkritiska apparat (Aeschylus 

Fragments Loeb Classical Library, 2008) som är den senaste och mest tillförlitliga 

revideringen av Smyths utgåva. Därtill har Stefan Radts kritiska utgåva i Tragicorum 

Graecorum Fragmenta. Vol iii, Aeschylus (1985) erbjudit förstärkning i belägg av enskilda 

ord.  

154a17 
 

Hon jäm[rar sig över] [i]ntet förutom fadern 
han som givit och avlat, den m[äktige] Tantalos 
som förde ut henne [på ett såda]nt öppet hav,  
till ett äktenskap utan hemkomst. 
Ty en vind av [allt slags] ondska  
k[astar si]g mot hu[sen] 
[Ni själva] kan se vad som åter[s]tår av 
äktenskapet; det är den [tred]je dagen som hon 
sitter vid graven ruvande levande/klagande  
över de döda barnen. 
[Smälta]nde är den lidande vackra formen. 
[En mänsklig] lidande är inget [a]nnat än en 
skugga.  
[Men nu] kommer den mäktige Tantalos 
med medel att hemföra henne […]  

o]ὑδὲν εἰ µὴ πατέρ᾿ ἀναστενάζε[ται 

τὸν] δ̣όντα  καὶ ϕυσαντα, Ταντάλου β[ίαν, 

εἰς οἷ]ο̣ν ἐξώκειλεν ἀλίµενον γάµ ̣ον· 

]ς κακοῦ γὰρ πνεῦ̣µα προσβ[άλλλε]ι δο[ 

]δ̛ ὁρᾶτε τοὐπι[τ]έ̣ρ̣µιον γάµου· 

τριταῖ]ον ἦµαρ τόνδ ̓ἐφηµένη τάφον 

 τέκνοις ἐπῴζει18 ζῶσα τοῖς τεθνηκόσιν, 

 ]υ̣σα τὴν τάλαιναν εὔµορφον φυήν· 

]ς κακωθεὶς δ̓ ὀυδὲν ἄλλ̓ ε[ἰ] µὴ σκιά. 

] µὲν ἥξει δεῦρο Ταντάλου βία 

]κόµιστα τῆσδε καὶ πεφα[̣…] 

                                                
17 I den svenska översättningen återger jag med hjälp av hakparenteser de emenderade ord som föreslås i 
Sommersteins översättning och kritiska apparat. Dessa kan inte alltid utläsas ur den grekiska parallelltexten. 
Hakparenteser i den grekiska texten anvisar bortfallna bokstäver och ord. Jag vill med detta grepp i den svenska 
översättningen framförallt återspegla fragmentets läsbarhet. Svårlästa partier i papyrusen markeras med streck 
(annars vanligen med prickar) under de grekiska bokstäverna.  
18 I Gravoffret (Khoêforoi) (vers 547) introducerar Aischylos det likljudande verbet ἐποιµώζω (aorist indikativ 3 
sing. ἐπῴµωξεν) i betydelsen att klaga/jämra sig.   
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Fragment 161 

 
 

Ty ensam bland gudarna begär Döden inga gåvor, 
varken genom djuroffer eller libationer 
ej har han något altare, ej kan han äras med lovsång;  
bland gudomligheter är han den ende som Peithô (= 
Övertalning) undviker 

µόνος θεῶν γὰρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ, 
oὐδ ̓ἄν τι θύων oὐδ ̓ἐπισπένδων ἄνοις, 
oὐδ ̓ἔστι βωµὸς oὐδ̓ὲ παιωνίζεται; 
µόνου δὲ Πειθὼ δαιµόνων ἀποστατεῖ 

 
 

 

Vad beträffar referenser till andra grekiska källtexter (dramatiker, filosofer, historiker) citerar 

jag både svenska översättningar och/eller grekiska originaltexter. Vid längre citat från 

tragedier hämtas vanligtvis den svenska översättningen från samlingsutgåvan De grekiska 

tragedierna (Stockholm 2002), då anges de enskilda översättarna i fotnot.  

   Längre citerade avsnitt återges antingen endast på svenska eller med den grekiska 

originaltexten. Grekiska ord och fraser i den löpande texten translittereras enligt följande 

förenklande standard: vokalerna η och ω som ê och ô, φ som f, υ återges som u eller y. 
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1    Aischylos Niobe –  tragedins framställning av tystnad 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  
De få fragment som tillskrivs Aischylos Niobe ger ledtrådar till hur tragöden iscensatte den 

välkända myten. De bevarade raderna manar till en fördjupad och förgrenad läsning i vilken 

Aischylos dramatiska arbete blir gripbart.  

 I det här avsnittet kommer jag att försöka veckla ut fragmenten med avseende på den 

dramatiska framställningen, för att därefter kunna redogöra för och diskutera 

tystnadstematiken. Jag kommer att studera ett urval av referenser till Aischylos konstnärliga 

produktion i syfte att belysa hur tal och tystnad användes i såväl text som på scen. Jag 

kommer även att beröra möjliga politiska och estetiska ingångar till en initial förståelse av 

tystnaden i den antika tragedin.   

 Mitt intresse gäller hur Aischylos använder vokalitet på ett sätt som överskrider språket, 

och därmed hur de iscensatta kropparna och rösterna framhäver tragedins avvikande från 

logos.19 Här placerar jag även tystnaden som en utvidgad vokalitet där den bryter fram inom 

och utom gränserna för talet. Niobefragmentet initierar en undersökning som tar fasta på ett 

sådant betraktelsesätt, men som också framhäver tragedins iscensättning av poesi och kroppar 

som materiella inskriptioner eller monument. Så, vad är det i den tysta gestalten på scenen, 

halvt förvandlad till sten, som kan spåras tillbaka till det antika samhällets materiella och 

symboliska kultur?   

 

Den tysta Niobe i fragment och satir  
 I Aischylos framställning har våldet redan fullbordats och publiken möter den sörjande Niobe 

redan i pjäsens inledning. Med Aristoteles kan vi tala om en förveckling utanför handlingen, 

där den iscensatta handlingen endast utgör delen av en större helhet.20 Vilken tetralogi som 

Niobe kan tänkas ha ingått i vet vi inte, men ur källor som Apollodorus Bibliotek och Ovidius 

utsmyckade version i Metamorfoserna kan det övergripande händelseförloppet delvis 

rekonstrueras. Likaså står vi i vår läsning av fragmenten bortom vetskap om hur Aischylos 

valde att avsluta sin pjäs, även om vi med stor sannolikhet kan sluta oss till att den antika 

                                                
19 Här förstår jag termen logos som beteckning på en betydelsebärande och resonerande diskurs. Jag utgår 
således från Platons inskärpta åtskiljande mellan begreppen logos och mythos, där mythos ges innebörden av 
falskhet (Fritz Graf, Greek Mythology: An Introduction, övers. Thomas Marier (Baltimore, London 1993) s. 2). 
För en genomgång av begreppens förplatonska tillämpning, se Bruce Lincoln Theorizing Myth: Narrative, 
Ideology, and Scholarship (Chicago 2000). 
20 Aristoteles, s. 51.  
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publiken liksom dagens läsare upplevde Niobes transformation till sten som något avslutat 

oavslutat ”som kastar skugga över sig själv lika väl som det glänser i ljuset.”21  

 Det inledande talpartiet som hålls inför den tysta Niobe beskriver hur Niobe sitter vid sina 

döda barns grav och hur hennes skönhet smälter bort av olycka och lidande. Vi kan också 

tänka oss att detta talparti har föregåtts av ett fyrastrofigt körparti.22 

 I Aristofanes komedi Grodorna (uppförd 405 f. Kr.) samtalar Euripides och Dionysos om 

hur Aischylos placerar Niobe och Akilles på scenen beslöjade och tysta, för att sedan låta dem 

sitta där medan publiken med spänning väntar på att de ska bryta sin stumhet och börja tala 

(rad 911 – 922): 

 
Euripides 

πρώτιστα µὲν γὰρ ἕνα τιν᾽ ἂν καθῖσεν ἐγκαλύψας,  

Ἀχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δεικνύς,  

πρόσχηµα τῆς τραγῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί. 

 
Först placerar han beslöjade figurer, en Akilles eller en Niobe, som får stå 
med bortvänt ansikte – en tragisk förevändning – utan att ens mumla. 
 
[---] 
 
Euripides 
ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾽ ὁ θεατὴς προσδοκῶν καθοῖτο,  
ὁπόθ᾽ ἡ Νιόβη τι φθέγξεται: τὸ δρᾶµα δ᾽ ἂν διῄει. 
 
Genom ett försåtligt grepp, för att betraktaren skulle sitta och vänta 
på att Niobe skulle ta till orda: så kunde dramat pågå. 23 

 

Aristofanes refererar genom Euripides replik till Aischylosfragmentet Myrmidonerna, som 

ska ha varit det första dramat i en tetralogi baserad på Iliaden.24 Myrmidonerna inleds liksom 

Niobe med att Akilles sitter beslöjad och tyst. Akilles föreställdes sitta i sitt tält (klisia) då 

dramat inleddes med fyra strofer av körsång (se not 5). Kören som bestod av Akilles män, 

myrmidonerna, ber enträget att han ska komma ut och strida, de antyder att han är vek och 

bedrar armén men Akilles ignorerar dem och förblir tyst. 25 Aischylos iscensättningar av dessa 

signifikanta tystnader vittnar om hur tystnaden och brytandet av tystnaden bildar dessa pjäsers 

                                                
21 James I. Porter, The Origin of Aesthetic Thought in Ancient Greece: Matter, Sensation, and Experience, 
(Cambridge 2010), s. 474. 
22 ὁ δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν ὁρµαθοὺς ἂν µελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν οἱ δ᾽ ἐσίγων. Grodorna rad 915. 
Beskriver både Niobe och Akilles. Diskussion har förts huruvida Aristofanes här refererar till Myrmidonerna 
eller till det förlorade dramat Frygierna, vilket har en liknande scenkomposition med en tyst Akilles.   
23 Min översättning. 
24 Tetralogin omfattade Myrmidonerna, Nereiderna, Frygierna och eventuellt satyrspelet Thalamopoioi, Alan H. 
Sommerstein, Aeschylean Tragedy, (Bristol 1996), s. 338; Aeschylus Fragments, (Cambridge 2008), s. 134.  
25 Sommerstein, 1996, s. 339.!
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själva centrum för uppmärksamhet.26 Ett annat exempel, som inte tas upp av Aristofanes, är 

Kassandras entré i Aischylos Agamemnon. Kassandra sitter tyst i vagnen alltmedan 

Klytaimnestra och körledaren gång på gång uppmanar henne att stiga ned och svara på tilltal. 

Då hon slutligen yttrar sig är det i utbristanden av klagan ( Åh! Åh! Ve mig! Ve mig!).  

Hennes tystnad framstår som ett slags motståndshandling; det är först då Klytaimnestra 

känner sig förlöjligad och går in i borgen som passiviteten bryts. Kassandra vägrar att ”bära 

betslet i sin mun” och liknar, enligt körledaren, ett vilddjur i avsaknad av en klarsynt tolk.27 

 

Spektrum av vokalitet 
När Aristofanes introducerar Aischylos i Grodorna betonas i samma anda vokalitet, tystnad 

och tal. Han låter aktören Aischylos sitta tyst under körpartiet och dialogen för att sedan, när 

tystnaden väl uppmärksammats, bryta den med uttal accentuerade av starka känslor. Sarah 

Nooter kommenterar Aristofanes sätt att parodiera Aischylos genom körpartierna. Hon menar 

att Aischylos, för Aristofanes, blir en nyckel till ett mångsidigt tänkande kring språk och 

ljud.28 Det blir tydligt, inte minst i dialogen mellan Euripides och Dionysos, eftersom denna 

både förlöjligar och performativt iscensätter Aischylos sätt att skapa särskilda uttryck och 

effekter genom att beskriva röster. I körens fyra strofer inför Aischylos inträde karaktäriseras 

han som en titan – en lidelsefull, högljudd och ktoniskt fnysande best – drabbad av 

vredesutbrott. Vi finner exempel på samma uttryck för poetisk ljudkänslighet i fragment 154a, 

rad 9-10: 
En mänsklig lidande är inget annat än en skugga [skia] 29 
Men här kommer den mäktige [bia] Tantalos 

 
Kombinerandet av skia/bia i strukturen av ett slutrim (som inträder oväntat mitt i talet) kan 

med Jakobson beskrivas som relationen mellan ljud och mening, där ljud och skillnad i 

meningen samspelar i poetisk parallellism.30  Nedgången i skia, som också betecknar 

(kvinnan) Niobes upplösning av form, kontrasteras mot framhävandet av manlig styrka 

genom Tantalos. Vi får anledning att återvända till det här exemplet i del 3.  

 Aischylos Den fjättrade Prometheus inleds med en signifikant tystnad liknande den i 

Niobe och Myrmidonerna. Titanen varken talar eller gör motstånd då han brutalt naglas fast 

                                                
26 Oliver Taplin, ”Aeschylean Silences and Silences in Aeschylus” Harvard Studies in Classical Philology, 
1972:76, s. 59. 
27 Aischylos, Agamemnon, rad 1062-1067. 
28 Sarah Nooter, The Mortal Voice in the Tragedies of Aeschylus, (Cambridge 2017), s. 54.  
29 Läsningen skia har varit omstridd p.g.a. sin otydlighet i papyrusen. Eftersom den accepteras i samtliga 
textkritiska utgåvor från nyare tid väljer jag här att utgå från dess riktighet.  
30 Jakobson, s. 31.  
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vid berget av Hefaistos och Zeus tjänare, Kraft och Våld. Pjäsen illustrerar hur Aischylos 

använder icke-verbala uttryck för sorg och förtvivlan, hur han dramatiserar genom att 

beskriva ljud metaforiskt och hur han använder rösten i framställningen av det ytterst 

mänskliga, det icke-mänskliga och det djuriska. Io’s desperation och irrande framställs genom 

sonora bilder och onomatopoetiska utrop. Hennes upplösning i gränslandet mellan människa 

och ko representeras språkligt som en förlust av betydelser.  
iô moi moi, e e  (Ve mig! Ve mig! Ve!)   rad 742 
                                                    
Åh! Åh! Ve! Ve! (eleleu  eleleu31)  
Nu hetsar mig vanvettets virvel igen, förståndet förvirras och bromsens gadd 
mig stinger på nytt. 
Och hjärtat stampar i bröstet av skräck, 
och ögonen rullar och rullar i kramp. 
Mig vräker en ursinnets storm från min väg, 
jag styr icke längre min tungas tal: 
Där slår en ström av grumliga ord 
mot vågor av svartaste ofärd. 
(Hon rusar vidare, hetsad av skräck och vanvett.)32 

 
Enligt Nooter riktar de icke-verbala uttrycken uppmärksamheten mot kroppen och det dödliga 

livets skörhet.33 Komponerandet av signifikanta tystnader på tragedins scen (skênê) blir 

särskilt framträdande på en plats och i en kultur som i hög grad genomsyrades av det talade 

ordet. På vilket sätt gav tystnaden resonans mot den här vokala bakgrunden? Frågan ställs av 

Silvia Montiglio och är angelägen också för den här undersökningen.  

 

Iscensatt tystnad 
Det förekom ingen tystnad på spelområdet. Publiken var förmodligen inte heller särskilt tyst. 

Man kan föreställa sig att såväl försäljare som ordningshållare rörde sig runt i publiken som 

kunde uppgå till tusental. Vid sidan av scenområdet fanns ett dansgolv, en orkhestra för kören 

som bestod av 12 – 24 personer (khoreutai), men en tragedi kunde också innefatta flera 

körer.34 Spelområdet ska även ha rymt en upphöjd plats, en så kallad pagos (eller okhthos). 

Den utgjordes av en sten eller jordvall som i de tidigaste uppförandena kunde illustrera en 

rituell plats, en gravhög eller gudomlig upphöjdhet.35 Under sent femhundratal infördes flera 

innovationer som innebar betydande förändringar av den antika tragedins form, såsom 

                                                
31 eleos: barmhärtighet, förbarmande. Också i betydelsen av något ömkansvärt.  
32 Aischylos, Den fjättrade Prometheus, övers. Emil Zilliacus, De grekiska tragedierna, (Stockholm 
2005), s. 118.  
33 Nooter, s. 41. 
34 Sommerstein, 1996 s. 44. 
35 Ibid., s. 37ff.  
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anordningar för specialeffekter36 och Aischylos införande av en andra talande skådespelare på 

scenen.37 Detta innebar att sången och dansen minimerades till förmån för längre talpartier 

och dialoger.   

 Det är väl känt att kvinnor inte vistades på teatern under antiken, varken som publik eller 

som skådespelare. Manliga skådespelare kunde specialisera sig i konsten att spela kvinna. För 

den tidiga tragedin, precis som för satyrspel och komedier, var kostym och mask av stor 

betydelse för scenframställningen. Den visuella synbilden måste vara tydlig för publiken, för 

trovärdighetens skull.38 Aristoteles framhäver hur dessa iscensatta övermänniskor skulle röra 

sig i preciserade gester och kroppsställningar. Det är inte svårt att att tänka sig hur tragedins 

kompositioner av måleriska scener, med höga gestalter, helt täckta av fantastiska klädnader 

och masker, fjärmade tragedins personer från det vanliga livet, från den vanliga världen.  

 Hur kan tystnadens funktioner utläsa mot denna illustrerade bakgrund? I det följande 

kommer jag att diskutera tystnad ur rituella, politiska och litterära aspekter för att därmed 

skapa en större förståelse för tragedins tillämpning av tystnader. 

    Vilka distinktioner görs mellan kropp och tanke – vem får tala eller ej? I tragedin kunde två 

eller tre aktörer tala samtidigt på scenen. Även körledaren kunde ha en elementär del i 

talpartierna. Däremot behövde inte antalet tysta aktörer regleras och inte heller behövde de 

omnämnas i pjäsernas persongalleri. Man kan anta att det vanligtvis medföljde tysta slavar, 

tjänstefolk och vakter då de aristokratiska huvudaktörerna äntrade scenen.39 Större grupper av 

tysta statister kunde också ha använts för att representera folkmassor och stadsbor. Det är värt 

att notera att även den reella publiken ibland kunde åsyftas, som till exempel i Aischylos 

Eumeniderna då Atena gör entré inför en folkmassa och jury på Aeropagen:  

 
Giv tecken härold! Håll tillbaka folket! Låt den tyrrheniska trumpeten ljuda,  
av starka mänskolungors anda fylld;  
dess genomträngande och klara klang 
må bära bud till hela menigheten. 
När denna nämnd till överläggning samlas bör tystnad råda bland allt stadens folk.40 

 

Citatet illustrerar hur tystnaden verkar uppmärksamhetspåkallande. Det handlar med andra 

ord om hur publiken, här adresserad som allt stadens folk, kunde uppmanas till koncentration 

och tystnad inför ett viktigt tal. Vi får anledning att återvända till Eumeniderna senare, men 

                                                
36 Mêkhanê som var ett slags kran (som t.ex användes då Medea flyger iväg i sin vagn) och egkuklêma kan 
tänkas som en rullbar scenplattform.  
37 Aristoteles, s. 30. 
38 Ibid., s. 40. 
39 Sommerstein, 1996, s. 235.  
40 Aischylos, Euminiderna, övers. Emil Zilliacus, rad 540-74. 
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låt mig först ytterligare dröja något vid tystnadens koncentrationshöjande aspekt. Även om 

det i tragedierna talas mycket om tystnad, så är tystnadens iscensättning i själva verket aldrig 

tyst. Därmed utgör den också en symbolisk resurs som kan kommuniceras och avläsas. 

Aktörerna på scenen kan be varandra hålla tyst om saker; de kan hyssja varandra för att påtala 

någons ankomst; de kan glömma, dölja och av skam distansera sig från orden.41 Ändå lämnas 

aldrig scenen i absolut tystnad.42 Aktörernas in- och utträden sker parallellt och ofta 

annonserade av de talande aktörerna. Ett exempel kan vara i Sofokles Elektra, när kören i 

talpartiet försäkrar sig om Aigisthos frånvaro för att kunna tala ut (mallon es logous) och när 

den ser att Chrysothemis närmar sig från borgen uppmanas Elektra att inget mer säga (mê nun 

et’ eitês mêden).43 Av exemplen förstår vi att tystnadens funktioner ofta är urskiljbara. Genom 

uppmärksam läsning och med hjälp av scenanvisningar går det ibland att lista ut vem som står 

utan repliker. Fragmenten tillhandahåller däremot så lite information om den saken, att den 

antika litteraturens sällsynta beskrivningar av de förlorade dramerna blir särskilt 

betydelsefulla.  

 Ett annat slags öppenhet erbjuder frågan om de signifikanta tystnadernas innebörd för den 

grekiska publiken. Montiglio tänker sig framförallt tystnaden som negationen av det talade i 

den bemärkelsen att tystnaden blir en förlängning av talet: det som föregår, avbryter och 

överskrider det talade. Jag vill istället lyfta fram tystnaden i Aischylos Niobe som en i sig 

meningsskapande del av en estetisk framställning. Niobe sitter tyst på scenen medan det första 

talpartiet pågår. I den första scenen har således brottet redan begåtts, barnen och mannen 

redan mördats, och Niobe har slutat tala. Tystnaden är det vokaliserade nuet, tillståndet som 

inte kan tala, endast omtalas. Det är en tystnad som görs både visuellt och audiellt påtaglig. 

Likt Pindaros metaforiska dikt-vagn far den fram i samma hjulspår och upprepas vid varje 

uppläsning. 44 

 Det är allt annat än främmande att tänka sig tystnaden som en elementär del av ett 

modernistiskt konstverk, som när exempelvis John Cage eller Stéphane Mallarmé undersöker 

tystnadens akustiska eller visuella dimensioner. I mitt studium av tystnaden i den antika 

tragedin vill jag på ett liknande vis påtala tystnaden som materialitet, en materialitet som 

upprepas inom ett klangfullt register. Det är i sin egenskap av ett sådant emblem för en 

”tystnadens materia” som Niobe framstår för mig. På så sätt kan hon betraktas som 

                                                
41 Ett exempel vore Fedras tigande kopplat till skam över sina känslor för Hippolytos, i Euripides Hippolytos.  
42 Montiglio, s. 158ff. 
43 Sofokles, Elektra, övers. Emil Zilliacus, rad 324.  
44 Jesper Svenbro, ”Hjulspår”, Res Publica 1998:39, s. 22-24.  
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vägledande för en litterär tradition genom vilken klagandets rituella praktiker givit upphov till 

specifika litterära konventioner. Jag kommer i nästa avsnitt att fästa större vikt vid tystnadens 

del i en sådan klagotematik, vilket föranleder en kort genomgång av några exempel på rituella 

tystnader. 

 

Att tiga lägligt – politiska och rituella aspekter av tystnad 
Genom de mytologiska gestalternas lidande kan vi närma oss de känslor hos folksamlingen 

vid Dionysosteatern som annars aldrig direkt bemöttes av det framväxande demokratiska 

samhället. Ett exempel på hur verklighetsnära skildringar av smärtsamma förluster fick 

politiska efterspel finner vi i Herodotos Historia.45 Den antika staden Miletos (en viktig 

handelsknutpunkt belägen i dagens sydvästra Turkiet) blev i samband med det joniska 

upproret 494 f. Kr erövrad av perserna. Staden och det intilliggande templet i Didyma 

plundrades och förstördes, de flesta av stadens män mördades och kvinnor och barn gjordes 

till slavar. Herodotos beskriver att atenarna kände en sådan djup sorg över Miletosbornas öde, 

att när Frynikus visade sin pjäs Erövrandet av Miletos föll hela teatern i gråt. Händelsen låg 

alltför nära i tid och påverkade de atenska åskådarna på ett personligt plan, vilket ledde till att 

Frynikus fick böta tusen drachmas och att pjäsen förbjöds att någonsin sättas upp. För Loraux 

får händelsen särskild betydelse som det civila minnets paradigm, eftersom hon skönjer ett 

samband mellan civilt minne, tragedi och sorg.46 Tragöderna ska inte tillfoga åskådarna 

smärtsamma minnen, utan filtrera sorgen genom mytens fiktioner eller som ett distanserat 

sörjande för andras skull. På så sätt kunde den kollektiva erfarenheten ta plats i tid och rum 

genom ett civilt ritualiserat sörjande. Gregory Nagy påpekar i förordet till Lorauxs Mothers in 

Mourning: ”the theatrical mimesis or ’representation’ of laments in tragedy (is) just as real, 

from the civic standpoint of the Athenian state, as is the practice of laments in ’real life’”.47 

 Med Loraux och Nagy kan vi sluta oss till att representationer av klagan var något högst 

politiskt som gav uttryck åt verkliga och igenkännbara erfarenheter hos den antika publiken.  

   På samma sätt kan tystnaden betraktas som marginaliserad i det grekiska samhället, vilket 

kan förstås genom tystnadens rituella funktion som inramning till heliga ord. Montiglios 

forskning tar fasta på den rituella tystnaden såsom förberedelseakt: den utgör inte ett mål i sig 

självt eftersom ritualens slutliga mål är uttalandet av en bön. Tystnadens funktion handlar i 

                                                
45 Herodotos Historia (6.21.2).  
46 Nicole Loraux,”Of Amnesty and its Opposite”, The Divided City, On Memory and Forgetting in Ancient 
Athens, övers. Corinne Ondine Pache (New York 2002), s, 148.  
47 Loraux, Mothers in Mourning, övers. Corinne Pache, (New York 1998), s. ix. 
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stället om att rama in bönen, att ge den större slagkraftighet.48 Termen eufêmia betecknar här 

det dubbla förhållandet mellan den rituella tystnaden och talet, exempelvis genom att det goda 

yttrandet har en negativ och en positiv sida.49 ”Min nöd har lärt mig mången väg till rening” 

säger Orestes i Eumeniderna då han hos Atena söker friskrivning från sin synd – ”att tala var 

det behövs, att tiga lägligt.”50 Hans uttalande beträffande innebörden av eufêmia illustrerar 

symbiosen mellan tystnad och tal, det vill säga vikten av att välja rätt tillfälle att tala. När 

Orestes tar till orda, klängandes på Atenas bildstod i hennes tempel, är det med betoning på 

att han genomgått reningsritualer och att han nu med rena läppar kan tala: 

 
Athena, härskarinna, först och främst 
vill jag dig från ett stort bekymmer lyfta. 
Jag söker icke rening, ty din bild 
har jag ej nalkats med besudlad hand. 
En dråpare bör tiga, enligt lagen,  
till dess en man som äger rätt därtill 
med offerblod av ett nyfött djur 
har renat brottslig, blodsbesudlad hand.51 

 

Av citatet kan utläses att den som är besmittad av skuld och orenhet inte får utsätta andra för 

smitta genom sitt tal. Att den som bär på en djup skam skyler sig och tiger för att inte ta det 

smutsiga på tungan och se andra i ögonen, kan noteras i flera exempel, inte minst i Sofokles 

Hippolytos och i Euripides Elektra. Vi får anledning att återvända till det dolda och beslöjade 

talet i ett kommande avsnitt. 

 Genom studiet av klagan som kulturell och ritualiserad tradition blir tragedins bearbetande 

av den grekiska demokratins underliggande spänningar, politiska motsättningar och 

förtryckande markant.  

 Aischylos debuterade som dramatiker cirka 499 f. Kr, inte långt efter att ett demokratiskt 

styre i Aten hade instiftats med övergripande omorganisering som följd.52 Den aristokratiska 

kulturens påkostade, utdragna och offentliga begravningsritualer, som inte sällan var ett 

incitament för vendettor och inbördes hämndaktioner, kom genom en serie statliga 

restriktioner att förbjudas för att gradvis ersättas av nya sorters publika 

begravningsceremonier anpassade till den atenska polis.53 Loraux, Helen P. Foley och andra 

har lyft fram hur de av staten arrangerade massbegravningarna av krigsoffer kan ha bidragit 

                                                
48 Montiglio, s. 16.  
49 Ibid. 
50!Aischylos, Eumeniderna, s. 98.!
51 Ibid.  
52 Sommerstein, 1996, s. 16.  
53 Helen. P Foley, Female Acts in Greek Tragedy, (Princeton 2001), s. 24f.  
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till att det privata sörjandet upphöjdes till det opersonligt kollektiva planet. Det tragiska 

dramat bör förstås inte låsas fast vid en sådan representation av samtida atenska praktiker, 

men det kan ändå bidra till reflektionen kring hur övergången från aristokratisk till 

demokratisk kultur i olika avseenden ger upphov till reflektioner kring det nya samhällets 

normer och förordningar. I det perspektivet får Niobe en ambivalent relevans som den som 

både avviker från och överskrider den allmänna normen och samhällets bästa.  

 Avslutningsvis vill jag lyfta fram en detalj som knyter samman de här aspekterna av 

restriktion, ritual, tragedi och tystnad. Låt oss återvända till Niobefragmentet: 
 

det är den [tred]je dagen som hon sitter vid graven 
 

Av fragmenten kan vi sluta oss till att Niobe suttit tyst vid barnens gravplats under tre dagar. 

Hennes far, Tantalos, har kommit för att återföra henne till Frygien. Kanske kan vi läsa de tre 

dagarna som ett uttryck för den antika sedvänjan att vaka vid liket av den bortgångne för att 

på den tredje dagen påbörja begravningsprocessionen (ekfora). Begravningsritualens stegvisa 

moment och dess noggrant kontrollerade utbristanden av sorg – vilka har behandlats av 

Margaret Alexiou – är för Niobe och för tragedin i stort samtidigt överensstämmande och 

omkastade. 54 I Niobes fall handlar det ju om en sorg som inte följer påbjudna durationer. 

Klagan som inte tjänar något till. Den finns till för sig själv och begråter likväl sin egen 

förgänglighet. Eller kanske är det just förgängligheten den besjunger. Vilket följande 

fragment från Aischylos Niobe skulle kunna tänkas illustrera: 

 
Ty ensam bland gudarna, begär Döden inga gåvor, 
varken genom djuroffer eller libationer, 
ej har han något altare, ej kan han äras med lovsång  

 

 I tempelinskriptioner från Delfi behandlas i Labydaiernas heliga lagar 

begravningsceremoniernas utformning med den tydliga restriktionen att tystnad ska gälla 

under begravningståg fram till det slutliga brännandet av kroppen: 

 
The corpse is to be carried covered up, in silence, and is not to be put down anywhere, even at the 
corners of the road, and there is to be no wailing outside the house before they have come to the 
tomb, and there let there be ... until the ... are brought.55  

 

                                                
54 Margaret Alexiou, The Ritual Lament in Greece Tradition, (London 1974), s. 4.  
55 Greek Historical Inscriptions 404 – 323 BC, red. samt övers. P. J. Rhodes och Robin Osborne, (Oxford 2003), 
rad 29.  
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De nya lagarna som formuleras av Solon och av Labydaierna hade givetvis flera motiv – de 

syftade inte minst till att forma ett mindre våldsamt samhällsklimat56 – men de fick också till 

effekt att begränsa kvinnors utrymme i det offentliga livet och av deras roll i 

begravningsritualen. När Sokrates skickar iväg sin fru Xantippa inför sin stundande 

avrättning, är det för att slippa hennes klagan. Han vill dö i lugn och ro omgiven av sina 

manliga beundrare.57  

 Är det på grund av sin klagan som Niobe förvandlas? Vilket är Aischylos motiv bakom 

iscensättningen av en kvinna som inte förmår reglera sin sorg? I Iliaden betonar Priamos det 

sunda i att efter en lämplig tid ta en paus från sörjandet av den bortgångne Hektor för att, 

precis som Niobe, inta en måltid: ”Ej hon glömde att äta likväl, när hon tröttnat på att gråta.”58 

Homeros version talar för att Niobes tystnad är kopplad till en politisk och kulturell fråga om 

sörjandets plats i livet. Att inte äta är att inta den tysta – döda – kroppen, att äta blir att 

acceptera det mänskliga, de dödligas tillvaro i livet. Av det resonemanget kan vi sluta oss till 

att Aischylos iscensättning av Niobe inte bara handlar om att dramatiskt förbereda för 

utbristandet av ord, utan om begrundandet av den enskilda sorgens plats i ett samhälle som 

alltmer bereder rum för den kollektiva erfarenheten. 

 

Jag har i det här avsnittet pekat på tystnadens grundläggande funktioner för Aischylos 

dramatiseringar samt berört några av de kulturhistoriska aspekter och rituella praktiker som 

kan anas bakom tragedins litterära omgestaltningar. Vidare har jag argumenterat för ett 

litterärt förhållningssätt till tystnad och klagan genom vilket tystnaden inte låter sig reduceras 

till ett retoriskt eller rituellt redskap, utan i stället skapar sin egen specificitet. Fragmentets 

litterära framställning av Niobes tystnad blir en nyckel på så sätt att hon kan betraktas som 

vägledande för en litterär tradition genom vilken klagandets rituella praktiker givit upphov till 

specifika litterära konventioner. 

 I nästa avsnitt kommer jag att följa fragmentet och tystnadens förkroppsligande i klippan, 

tårarna och näktergalen.  

 

 
 

  

                                                
56 Alexiou, s. 14f. 
57 Platon, Faidon, 60a. 
58 Homeros, Iliaden, övers. Erland Lagerlöf, andra upplagan, (Lund 1980), rad 599-641. 
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2      Niobe som tragisk symbol 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Hur frygiskan, Tantalusdottern, ömkligt 
Mötte på Sipylos 
Bergshöjd döden jag hört likväl. 
Upp en klippa växte och slöt 
Hårt som murgrönsrev henne fast, 
Och, som sägnen går, hon försmält, 
Aldrig av slagregn 
Övergivs och av snöfall, 
Men badar barmen ur ögon stritt 
Flödande: hennes 
Avbild nu jag av en gud i grav bäddas.     
           
(Ur Sofokles Antigone, övers. Bernhard Risberg) 
 
 
I Sofokles Antigone (rad 823 – 830) omtalas Niobes öde. Inför det stundande dödsstraffet 

sjunger Antigone om ”sägnen bland män” (hôs fatis andrôn) och identifierar sig med den 

smältande Tantalosdottern, vars sorg aldrig upphör. I det här avsnittet avser jag att visa att det 

är såsom tragisk symbol som Niobe reaktualiseras hos Antigone och andra samt att myten om 

Niobe ger form åt den minnesbevarande hyllningssångens baksida, nämligen glömskan och 

förlusten.59 Några av avsnittets nyckelteman framgår av citatet ovan, likväl som i Aischylos 

fragment: klippan, fågelsymboliken, klagan och smältandet. Genom att belysa dessa vill jag 

lyfta fram tidigare ouppmärksammade aspekter av Niobemyten.  

 

Klippan 
Niobe framträder i fragmentet som sittande, beslöjad och tyst. Genom de visuella och auditiva 

attributen betonas hennes successiva förvandling till sten. Samtidigt innebär framställningen 

av den mytologiska gestalten en arkitektonisk sammanfogning av dess poetiska materialitet. 

 Med Longinos poetik kan vi tala om den upphöjda och sublima effekt som hänför sig till 

själva kombinerandet av delar. Det sätt på vilket elementen i en diktpassage separeras och 

fogas samman kan skapa en upplösning av det enskilda, samtidigt som detta förfaringssätt kan 

komma att återverka på helheten genom en förhöjning av diktens stämning.60 Aischylos har 

likt en hantverkare fogat samman de olika beståndsdelarna till en lyrisk helhet. Klippan 

materialiserar denna helhet genom att både vara en metafor och ett fysiskt monument. Hos 

Ovidius läser vi att Niobe vuxit fast vid en bergstopp samt att hennes inre organ har 

förvandlats till sten. Hon är död men fäller ändå tårar – ”än idag sipprar droppar ur 

                                                
59 Se exempelvis Anne Carson Det oförlorades ekonomi, (Stockholm 2017).  
60 Longinos, Om litterär storhet, övers. Jan Stolpe, (Göteborg 1997), s. 76ff. 
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marmorn.”61 Relationen mellan marmorn och tårarna, eller klippan och tystnaden, får ett 

särskilt estetiskt värde som jag menar kan berikas ytterligare med hänvisning till James S. 

Porters undersökning av sublima monument i antik estetik och i så kallade carmina 

epigraphica, inristade begravningsdikter: 

 
Epigraphs point to the reification of objects and their revivification. Dead bodies are live bodies 
rendered as things. Grave monuments mark this thingly quality of what a body now has become, 
but they also call to mind what the body ones was.62 
 

Det är mot detta oscillerande mellan ett förtingligat objekt – röstlöst och stillastående – och 

återskapandet av Niobes sorg genom den sipprande marmorn som jag vill rikta 

uppmärksamhet. Genom bergets yta, dess materialitet, förevigas den förlorade gestalten (och 

därmed även sörjandet) som den oavbrutna närvaron av en förlust. Vi kan inte nå Niobe, men 

vi kan betrakta hennes form och som sådan kan vi läsa henne och tala om henne. Som citatet 

ur Antigone befäster: ”som sägnen går”.  

 Med Niobes klippa fulländas tragedins idealisering av rummets, tidens och handlingens 

enhet. Genom klippan sublimeras den dramatiska framställningen av handlande och tal till en 

enda totalitet. Det inre, subjektiva hos den handlande individen har blivit tyst utsida. Hegel 

skriver i Den dramatiska poesin: 

  
Den egentliga lyriska principen i den dramatiska poesin består i detta konstanta förhållande mellan 
den sammantagna realiteten och det inre hos den självbestämmande individen, vilken i lika hög 
grad är grunden till denna realitet som han hämtar den tillbaka in i sig.63 
 

Hegel skulle inte nöja sig med en dramatisk karaktär som befinner sig i ett passivt tillstånd, 

där gärningarna redan har fullbordats. Men har de det hos Niobe? 

   Liksom jag resonerat i tidigare avsnitt, kan framställningen av okontrollerad gråt antyda 

kulturella motstridigheter inför de politiskt betingade restriktioner som avsåg att kontrollera 

begravningsritualernas utförande. Niobe överskrider flera gränser då hon inte upphör att gråta 

för de döda, att varken tala eller dela måltid med andra.64 Kort sagt: Hon accepterar inte 

förlusten och vill inte sluta sörja. Vi skulle kunna tala om det som ett genuskodat sätt att 

beskriva det hotfulla i överdriven sorg, men vi skulle också kunna betrakta det som ett sätt att 

                                                
61 Ovidius, Metamorfoser, övers. Ingvar Björkesson, (Stockholm 2015), s. 161. 
62 Porter, s. 465f.  
63 G.W.F Hegel, Den dramatiska poesin, övers. Sven-Olov Wallenstein, (Stockholm 2017), s. 21.  
64 Variationer förekommer naturligtvis, men då snarare som rekonstruerad helhet, och särskilt genom Ovidius 
gestaltning av sagan.  
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genom den feminina gestalten omtala den omåttliga sorgen. En ytterligare aspekt vore att helt 

enkelt betrakta Niobe som en gestaltning av kvinnors reaktion mot förändrade genusnormer.  

 Schelling menade att det sublima i tragedin uppstår då den oskyldige frivilligt tar på sig 

straffet.65 Det ligger mycket i ordet ”frivilligt”, men jag vill ändå argumentera för att Niobe, 

trots sin förstening, i hög grad ger uttryck åt ett feminint motstånd. Ett sådant motstånd kan 

varken fullbordas eller formuleras annat än genom andra tragiska kvinnors ansats att 

identifiera sig med Niobe. Jag kommer att återvända till den här tematiken lite längre fram i 

avsnittet.  

 

Marmorns tårar 
I de antika vasmålningar som illustrerar Aischylos pjäs återfinns illustrationer av en beslöjad 

och klagande Niobe, antingen sittandes på ett begravningsmonument eller ståendes på ett 

monument med nederdelen av kroppen förvandlad till sten.66 Scenen kan mycket väl betraktas 

i analogi till antikens tradition av gravmonument och epigram, som under den arkaiska 

perioden blev ett slags ”talande monument”.67  Under den klassiska perioden ökade 

efterfrågan på begravningsinskrifter och med den ökade produktionen aktualiserades den 

epigrafiska stilen genom diktare, historiker och tragöder.  

 Ett resonemang som jag skulle vilja föra in här gäller Niobes frygiska ursprung. I det 

frygiska kungariket i Anatolien som från slutet av 700-talet dominerades av Lydien, tillbad 

man modergudinnan Kybele uppe i bergen.68 I bergsklippor och megaliter karvade frygerna in 

såväl begravningsmonument som representationer av Modern och andra antropomorfa 

figurer.69 En anmärkningsvärd aspekt av Niobes frygiska ursprung är att stengraven 

betraktades som den dödes hem; att dö var handlingen som föregick odödligheten.70 Trots det 

hörde frygerna till de mest kända ”klagosångarna” under antiken, vilket kanske kan kasta 

ytterligare ljus över Aischylos iscensättning av den ”mest beklagansvärda” Niobe. 71 Det 

ligger nära till hands att dra slutsatsen att Niobes förstening är en metafor för hennes död, att 

                                                
65 F.W.J. Schelling, ”Om Tragedin”, Aeisthesis, Estetikens historia del 1, red. Sara Danius, Cecilia Sjöholm, 
Sven-Olov Wallenstein, övers. Sven-Olov Wallenstein, (Stockholm 2012), s. 231f. 
66!Se appendix.!
67 ”Epigramm”, Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike 3, (Weimar 2000) s. 1108.  
68 Ett av många namn är Mater Oreias/ Bergsmodern. För grekerna benämns hon som Kybele, som alla gudars 
Moder (Meter Theon) eller i association med Demeter. 
69 Lynn E. Roller, ”Phrygian Religion and Cult Practice” The Mysterious Civilization of the Phrygians, red. 
Friglerin Gizemli Uygarliği, (Istanbul 2008) s. 145. 
70 Roumyana Georgieva, ”Burial Rites in Thrace and Phrygia” Thracians and Phrygians: Problems of 
Parallelism, ed. Numan Tuna, Zeynep Aktüre och Maggie Lynch, (Ankara 1998), s. 62. 
71 Ibid. 
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den frygiska begravningsritualen här kommer till uttryck och att detta är tecken på hur 

tragedin införlivar impulser från närliggande kulturer med dess myter och gudar.72 (Man bör 

inte heller underskatta hennes identitet som frygier och att tragöderna ofta projicerade 

överdrifter och icke-normativt beteende på främlingar, så som i Medea.) 

 Kanske är det med hänsyn just till begravningsmonumentens sublima effekter som Niobes 

specifika roll i tragedin bör förstås. I sin studie diskuterar Porter det under antiken välkända 

Midasepigrammet, vilket illustrerar den här likheten:73 

 
I am a maiden of brass, and I stand on Midas tomb. As long as water flows and tall trees put forth 
their leaves, abiding here upon the tearful tomb, I tell the passers-by that Midas is buried here.74 
 

Det handlar här om estetiska effekter framkallade genom inskriptionens poetiska vision av 

tidens kontinuitet och strävan att bibehålla minnet av den levande. Berg och övrig natur 

förenas här i något beständigt, bortom det mänskliga. De utgör spatiala representationer av en 

tidslighet som vi inte kan närma oss annat än i termer av ”evighet”. Det grekiska ordet aion 

betecknar en tidslighet som inte löper ut, det vill säga det ständiga, eviga och detsamma.75 Ur 

aion stammar även adverbet aei som kan översättas ”alltid” eller kanske hellre ”ständigt”.  

 

Näktergalens sång / aiai – aei 
I det bevarade Aischylosfragmentet skildrar den inledande talaren hur Niobe jämrat sig 

högljutt och att hon under tre dagar suttit vid graven och ruvat (epôtsei) över sina döda barn.  

Jag avser att undersöka det beständiga, klagan och näktergalen – som en korrelation som 

återkommer, som repeteras och adresseras i den antika tragedin – och för vilken Niobe 

tilldelas en framträdande roll.  

 Ett tidigt omnämnande av näktergalen återfinns i Odyssén. I den nittonde sången skildras 

Pandareos dotter Aedon (”Näktergal”) som, förvandlad till näktergal, sörjande besjunger 

sonen Itylos. Aedon är svägerska till Niobe och råkar i en hämndaktion av misstag mörda sin 

egen son. Liksom rivaliteten mellan Leto och Niobe, bör man nog sluta sig till att det i den 

antika tanken fanns en poäng i att påkalla faran med kvinnors avundsjuka sinsemellan.  

 
Som brunfjädrade näktergalen, Pandareos dotter,  

                                                
72 Flera textkällor gör gällande att den frygiska moderskulten var välkänd för grekerna. T.ex. Hom. Hymn 14;   
Telestes frag. 810; Aristofanes Fåglarna 277.  
73 Porter, s. 479, 480.  
74 http://www.archive.org/stream/greekanthology02newyuoft#page/86/mode/2up 
75 Nicole Loraux, The Mourning Voice – An Essay on Greek Tragedy, övers. Elizabeth Trapnell Rawlings, (New 
York 2002) s. 27f.  
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sjunger sin ljuvliga sång, när våren är kommen tillbaka, 
där den sitter bland grenarna gömd i det tätaste lövet, 
och med sin klangrika röst i oändligt skiftande toner 
utgjuter vilt sin sorg över Itylos, sonen, som själv hon  
vådaförgjorde med svärd, den gosse, hon födde, kung Zetos76 

 

Vi känner kanske mer igen fabeln från Ovidius version i slutet av metamorfosernas sjätte bok. 

Den handlar om hur Prokne med hjälp av sin syster Filomela mördar sonen Itys och sedan 

förvandlas till en näktergal. Näktergalen som upprepande kallar på sin unge, Itys, och som 

klagande besjunger den döda, är emblematisk i tragedin. Som sådan får den även betydelse 

för tolkningen av Niobegestalten.  

 I Antigone beskriver vakten åsynen av Antigone vid broderns döda kropp, hur hon skrikit 

gällt, likt en sorgsen fågelmamma som upptäcker redet plundrat på sina ungar.77 I 

Agamemnon liknar kören Kassandras sorgfulla öde vid näktergalens.78 Elektra identifierar sig 

vid två tillfällen med näktergalen och dess eviga klagan över Itys: ”Näktergalen som mist 

ungarna klagar, och jag jämrar vid fädernegården”79, ”Jag röner fägnad av fågeln, den illvara, 

hon som om Itys, om Itys blott [ständigt] jämrar sig (ha Itun, aien Itun).”80 I samma strof 

fortsätter Elektra med att adressera Niobe som den mest olycksaliga (pantlamôv), vars öde 

hon önskar dela, att ständigt gråta (aiei dakrueis).  

 I Niobe fragmentet finns det en koppling till näktergalen och till fågelhonans förlust. I det 

första talpartiet i Aischylos fragment beskrivs Niobe som ”ruvande” (epôtsei) över sina döda 

barn. Verbet epôatsô (”ruva på ägg”) blir en markör för en intertextuell allusion. Genom att 

den syftar tillbaka på berättelsen om kvinnan som sörjer sin döde son, iscensätter och 

repeterar den också sorgens farliga natur, det vill säga faran i att inte upphöra sörja. Att inte 

glömma utan i stället ge sig hän åt sitt eget lidande och låta det övermanna det allmännas 

logik (eller utgöra en annan logik), blir som vi kan se i Niobe, Antigone och Elektra en 

självdestruktionens och motståndets impuls. ”Genom att dväljas i suckar och stönande / kan 

du blott vålla dig ohjälplig undergång”, bönar kören Elektra, liksom Ismene enträget ber 

Antigone att besinna sig och inte anträda ”dårens väg”. Men de tragiska kvinnorna väljer att 

dö. (”Du valde ju att leva; jag har valt att dö.”, Antigone rad 551) 

                                                
76 Homeros, Odysséen, övers. Erland Lagerlöf, xix, rad 517. 
77 Sofokles, Antigone, rad 423-426.  
78 Aischylos, Agamemnon, rad 1140-1145. 
79 Sofokles, Elektra, rad 103 -109. 
80 Sofokles, Elektra, rad 145-147. 
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 Liksom fågeln i Niobefragmentet fortsätter att ruva över döda barn, är näktergalen dömd 

att repetera Itys namn. Således tycks den tragiska moralen varna för sorgens förmåga att föda 

sig själv: ”låt ej ont få föda ont!”, (Elektra, rad 235) 

   Kan rättvisa skipas genom sorg? Tragedins svar är nekande och i Niobes fall befästs dödens 

immunitet gentemot övertalning, offer och lovsång:  ”Ty ensam bland gudarna, begär Döden 

inga gåvor”81. I Verk och dagar berättar Hesiodos fabeln om falken och näktergalen82, om hur 

falken mellan sina klor bär den gråtande näktergalen högt upp bland molnen och med 

kraftfulla ord försöker få henne att underkasta sig hans styrka – hennes gråt är meningslös och 

skapar bara lidande och förödmjukelse. Att hålla fast vid den är att beröva sig själv 

möjligheten till framgång. Fabeln om falken och näktergalen illustrerar hur uppgivenheten i 

lidande är att förlora makten över sig själv, att utsätta sig för något kraftfullare än sig själv. 

 Människan, förtydligar Hesiodos, förmår inte bära lidandet. I stället bör hon vara varsam 

om och följa det sant rättvisa. Han konstaterar att även om den svaga människan innerst inne 

vet att rättvisan alltid vinner i längden, så tar hon ändå lidandets svåra väg. I den så kallade 

järnåldern, som fabeln syftar på, har den sanna rättvisan utnyttjats för illvilliga intressen och 

hon (Rättvisan) gråter tillsammans med staden och folket.  

 Kanske skulle en tolkning av det här partiet kunna vara den att under järnåldern, där 

människans värld och gudarnas har separerats, brister människan i sin tilltro till det sant 

rättvisa. Mänskliga bilder av rättvisan härskar och den sanna rättvisan har fallit ned till ett 

stadium av lidande. Rättvisan har med andra ord blivit förmänskligad.   

 Det finns i tragedin ett signifikant samband mellan rättvisa, klagan och hämnd.83 

Traditionen av vendettor kopplas till den arkaiska tiden, då de aristokratiska familjerna 

upprörde kollektiva känslor vid gigantiska begravningsritualer, med inhyrda gråterskor som 

skrek och slet sina kläder enligt specialiserade koreografier.84 I övergången till etablerandet 

av demokratins mera restriktiva ceremonier, tycks spänningar mellan sörjande och rättvisa 

fortsatt göra sig gällande, vilket blir synligt i tragedins intresse för just den tematiken.  

 

Interjektionen aiai kan tyckas opolitisk i det här sammanhanget, särskilt i jämförelse med aei 

som ofta har politiska konnotationer i uttryck för kontinuitet. Det eviga är ju förbehållet 

gudarna. Det är även mot bakgrund av den aspekten man kan notera att till exempel stadens 

                                                
81 Niobefragment 161. 
82 Hesiodos, Verk och dagar, rad 202 – 225.  
83 Foley, s. 33.  
84 Alexiou, s. 4; 6.  
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lagar är eviga och folket beständigt.85 Men genom kombinationen med aiai skapas en 

omedelbarhet som inte behöver ta omvägen via ett artikulerat språk. Närheten mellan aiai och 

aei är såväl fonetisk som kontextuell, men som vi kommer att se kombineras de två uttrycken 

på olika sätt och låter därmed integrera andra ord eller namn i samma sonora och repetitiva 

system.  

   Med Nooter (2017) och Loraux (2002) kan vi förstå Aischylos som särskilt skicklig på att 

använda ljudmetaforer och icke-verbala uttryck i sina iscensättningar, som i flera fall (t.ex. 

Den fjättrade Prometheus) får särskild relevans som uttryck för något kroppsligt och för ett 

språkligt överskridande. Då Aischylos i fragment 154a använder verbet epôatsô (”ruva på 

ägg”), tycks han anspela på det likljudande verbet epôιmôtsô, vilket han introducerat i 

tragedin Gravoffret (Khoêforoi)  (vers 547) i betydelsen att klaga/jämra sig. Det finns en 

tydlig korrelation mellan klagan, fågeln och kvinnogestalten som framträder genom tragedins 

språkliga experiment. Loraux noterar hur adverbet aei moduleras om på skiftande lingvistiska 

nivåer, i vad som kan liknas vid ett index för ett metaspråk, ett språk för klagan.86 I mitten av 

det här systemet finner vi näktergalen, Aedon, som ett slags skärningspunkt för myt och 

dramatisering på så sätt att den genererar allitterationer med skiftande syntaktiska och 

semantiska egenskaper. 

aêdôn – Näktergal  
aêdeô – olust att äta   
aeidô – sjunga  
aei – alltid  
haiatsô – klaga  
aîdês – osedd 
aiai 

 

Termerna ovan tycks dela en gemensam impuls att sträva i samma fonologiska och 

semantiska riktning. ”Relevansen hos ljud-betydelseförbindelsen är en enkel följd av 

överlagringen av likheten på närheten.”87 Med Jakobsons resonemang skulle en reflektion 

kunna vara att det inom den tragiska litteraturen vuxit fram symboliska termer som står i 

relation till varandra genom kontextuell och sonor närhet, en framväxt som uppmuntrats av 

tragödernas poetiska framställningsformer.  

   Jesper Svenbro visar i artikeln ”Mellan aietós och AIAI” hur man ur egennamnet kan 

härleda skiftande semantiska betydelser och därmed utföra en analys genom att låta föremålet 

                                                
85 Loraux, 2002, s. 29f. 
86 Ibid., s. 36. 
87 Jakobson, 34.!
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eller namnet generera nya perspektiv.88  På ett liknande vis tänker jag mig en morfologisk 

struktur som för samman aêdôn, aiai och aei i fonetiska och semantiska figurationer. Mellan 

aêdôn, näktergal, och aeidô, sjunga, spelas myten om den monstruösa modern upp. Den 

innebär en feminint markerad klagan som är dömd att repetera sig själv.  

 Framföranden av klagan i tragiska körpartier byggde, liksom de precisa formerna för 

klagan vid begravningsceremonier, på noggrant avvägda tekniker för att bygga upp den 

känsloladdade spänningen mot ett klimax. Klagan var inte solitär, utan kollektiv. Kören kunde 

upprepa skrik i avvägda intervaller, låta skriken framföras i dialog, inom kören eller för att 

etablera en kontakt med de döda.89 Enligt Alexiou uppstår den litterära dialogen mellan 

levande och döda i just tragedins körform, för att sedan under det femte århundradet f. Kr. och 

framåt i stor utsträckning användas i epigram och gravinskrifter.90 I skenet av körens 

växelvisa motljudande tänker jag mig det politiska situerat i en offentlig, exklamatorisk och 

kollektiv vokalitet. Det inte bara ljuder i samklang, utan kan också uttrycka dissonanser och 

upplösningen mellan liv och död.  

 

Smältande  
 [Smälta]nde är den lidande vackra formen 

 
Låt oss slutligen åter uppehålla oss vid Niobefragment 154a, vid de få bevarade rader som 

bildar utgångspunkten för min analys och som vi har uppfattat genljuda i flera antika 

tragedier. Jag inledde avsnittet med ett citat ur Antigone, i vilket Niobe identiferas som en 

smältande och klagande symbol genom genererandet av vattenmetaforer såsom snöfall, 

slagregn och flödande tårar. Tårarna löser upp hennes människoform, till dess att inget annat 

än en skuggform återstår (inget [a]nnat än en skugga).  

 Vi har därmed två riktningar att beakta: lidandets smältande egenskap och skuggformen.  

Bilden att kvinnan är våt. Att hon har flytande och porösa egenskaper måste förstås mot 

bakgrund av den grekiska (hippokratiska) tanken på människans konstitution såsom 

balanserandes olika element: varmt, kallt, torrt, fuktigt, surt, sött och vidare. Men det 

kvinnliga består enlig Hippokrates av en lösare materia, som är mjuk och formbar: 

                                                
88 Jesper Svenbro, ”Mellan aietós och AIAI” Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande, 
(Göteborg 2007) s. 152. 
89 Alexiou, s. 136.  
90 Alexiou, s. 138. 
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”Therefore, the woman also, because she is looser-textured, draws up more moisture from the 

intestines in the body and the man draws up less.91  

 Kvinnan ansågs vara föremål för våldsamma flöden och skiftningar som likaledes har 

bäring på det sinnliga. 92 Intelligent tänkande är torrt och starka känslor är fuktiga eller 

flytande. Även om män stundtals upplöses i lidande tårar, eller av alltför stora intag av 

vätskor, är fukten likväl förenad med det feminina. De flytande (rhoôdês) känslorna är vidare 

förknippade med erôs. En blinkning till Platons Gästabudet kan tänkas föreligga i följande 

citat från Anne Carson:  

 
Erôs pours, drips, heats, softens, melts, loosens, cooks, boils, dissolves. Men pride themselves on 

being able to resist such assaults on their physiological and psychological boundaries.93 

 

Hos Niobe finns inget sådant motstånd. Olyckan drabbar hennes kropp och hon låter sig 

formas. Likt modern som Platon använder som metafor för materien i Timaios, kan hon inta 

alla former.94  Hon befinner sig i gränslandet mellan liv och död. Var gång hennes öde 

berättas eller läses, rör hon sig mot den upplösta identiteten, från moderskapet och 

äktenskapet, tillbaka till sin far Tantalos. På det sättet påminner hon om en dionysisk menad, 

för vilken destruktionen av den sociala identitetens koppling till oikos, hemmet, innebär ett 

återvändande till den otämjda naturen, som också i det grekiska tänkandet utgjorde den ogifta 

unga kvinnans naturliga hemvist. 

   I det här avsnittet har jag velat ta fasta på termer som framkommer i fragmenten och som 

jag betraktat som laddade centra för både poetiska och historiserande läsningar. Med klippan, 

tårarna, näktergalen och smältandet har jag sökt efter vad som gör Niobe till den symboliska, 

tragiska antihjälte hon kommer att associeras med.  Jag har funnit den feminina 

klagotematiken i tragedin förkroppsligad genom språkets materialitet och formaliserad i 

begravningsmonumentets association med klippan. Likaså har avsnittet fört fram en för 

tragedin välbekant formel för ständig gråt och klagan, en som både hotar med destruktivitet 

och besjunger erfarenheten av en förlust.  

 

                                                
91 Hippokrates, On the Diseases of Women, Bok 1.1.  
92 Hippokrates, Airs, Waters, Places, s. 75.  
93 Anne Carson, “Putting Her in Her Place: Woman, Dirt and Desire”, Before Sexuality, The Construction of 
Erotic Desire in the Ancient Greek World, red. David M. Halperin, John J. Winkler och Froma Zeitlin (Princeton 
1990), s. 138.  
94 Platon, Timaios, 50b, 50c.  



 
 

!
 

30!

 3     Den beslöjade texten 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Det är mycket som framstår som beslöjat i mötet med det antika fragmentet. De nästintill 

upplösta textresterna är i sin bristfällighet också bärare av sin fördolda helhet. Den antika 

kultur som omgav tragedin framträder för dagens läsare som glimtar i historiens dunkel. 

Myten som sådan beledsagas av en idé om dess inneboende sanning, en sanning vi kan nå 

fram till, en som kan avslöjas.  

   Från Aischylos framställning vet vi att Niobe placerades sittande och beslöjad på scenen 

samt att hon var tyst en längre tid efter att föreställningen hade inletts. I detta avslutande 

avsnitt kommer jag att undersöka den beslöjade Niobe med utgångspunkt i den tematik som 

varit central för uppsatsen: tystnaden och klagan som närvaron av det undertryckta privata 

sörjandet, där jag uppfattar Niobes tysta och oavslutade klagan som förbunden med den 

grekiska kvinnans förlust av en röst. Med det beslöjade talet vill jag öppna för en liknande 

diskussion som tar fasta på tendenser av det som döljs men alltjämt fortsätter att verka, 

närvaron av det som inte kan glömmas, vilket får agens hos de tragiska kvinnogestalterna. 

Genom att studera fenomenet, eller tendensen, som en process i vilken framträdelseformerna 

är mer eller mindre synliga, vill jag uppmärksamma hur texten införlivar rörelsen mellan 

motsättningar som sanning och glömska.  

 En tolkning av Herakleitos välkända fragment lyder ”Naturen älskar att gömma sig” eller i 

sin kanske ursprungliga förståelse: ”Det som föds tenderar att försvinna”.95 Genom Pierre 

Hadots läsning utvecklas Herakleitos fragmentet till en för min undersökning mångbottnad 

resonansyta. För att tala om relationen mellan det synliga/hörbara och det dolda som samtidig 

och sammankopplad, inte minst hur döljandet (kruptesthai) signalerar å ena sidan den 

beslöjade döda kroppen, å andra sidan försvinnande och transformation.  

 Härigenom vill jag också föreslå en karaktärisering av Niobe som tragisk hjälte, hos vilken 

traditionella begrepp som sanning och hågkomst har inverterats.  

 

Oförglömlig glömska 
Jag har tidigare i uppsatsen noterat risken med tragiska skildringar av alltför verklighetsnära 

och smärtsamma händelser, som i Herodotos skildring av hur Frynikus dramatisering av 

slaget vid Miletos lämnar hela teatern i gråt. Händelsen låg alltför nära i tid och påverkade de 

atenska åskådarna på ett personligt plan, vilket ledde till att pjäsen förbjöds att någonsin sättas 

                                                
95 Pierre Hadot, The Veil of Isis, An Essay on the History of the Idea of Nature, (Massachusetts 2006), s. 7-14. 
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upp. För Loraux får händelsen som sagt särskild signifikans som det civila minnets paradigm, 

eftersom hon skönjer ett samband mellan civilt minne, tragedi och sorg.96 Tragöderna ska inte 

tillfoga åskådarna smärtsamma minnen, utan filtrera sorgen genom mytens fiktioner eller som 

ett distanserat sörjande för andras skull. Det civila jaget ska alltså inte behöva påminnas om 

smärtsamma förluster, sorgen inte riktas inåt, utan i stället transformeras till ett glorifierande 

av Aten.97 Frågan om glömskan blir en central politisk fråga för det atenska samhället. Efter 

de blodiga erfarenheterna från tyrannernas tyranni fastställs 403. f. Kr. en allmän ed att det är 

förbjudet att återkalla minnet av olycka (mê mnêsikaiein)98 

 Det civilt reglerade minnet av olycka har i den här uppsatsen tagits upp genom de delfiska 

lagarna kring klagan i samband med begravningar. Jag har diskuterat hur begravningsritualer 

under den aristokratiska tiden tenderade att framkalla inbördes hämndaktioner, vilka slutligen 

ledde till lagstadgade specifikationer för sörjandets genomförande och varaktighet.  

Till den här utläggningen avser jag att föra in Niobes oförmåga till glömska. Jag menar att 

det, trots Aischylos ofullständiga version, i den övergripande Niobeberättelsen finns en 

central spänning mellan nåbar och onåbar försoning. I Iliaden representerar hon den ytterst 

sörjande som ändå slutligen tar sig samman och intar en måltid, i övriga versioner gör hon 

inte det. I Aischylos Niobe är det Tantalos som försöker övertala henne att glömma, hos 

Ovidius, Apollodorus m.fl. lär vi att han inte lyckades och att hon slutligen förvandlas till en 

klippa. Det finns något spöklikt över hur närvaron av det oförglömliga verkar genom Niobe. I 

fragment 154a skildras hur tårarna löser upp hennes form, för en dödlig som drabbas av 

lidande blir endast en skugga av sitt forna jag. Närvaron av förlusten är Niobes oavbrutna 

erfarenhet av ständig åminnelse. Samtidigt avlägsnar hon sig från det mänskliga – hon varken 

talar eller rör sig, utan tycks uppehålla sig i en oavlåtlig relation med sig själv och med sina 

döda barn. Förvandlingen till sten befäster aspekten av odödlighet, av att hon befinner sig i ett 

slags potentiellt stadium som dödlig bland döda eller död bland de levande.  

 

Den tragiska slöjan  
Talet som enligt fragmenten hålls inför den beslöjade och tysta Niobe distanserar henne än 

mer från åskådaren och läsaren, beslöjar henne i dubbel mening. Det mänskliga övermod som 

hon straffats för uppväger inte vetskapen att hennes fadersarv – Tantalos blodslinje – också 

kan gälla som en förbannelsens skugga. Om vi för ett ögonblick uppmärksammar namnet 

                                                
96 Nicole Loraux, The Divided City, On Memory and Forgetting in Ancient Athens, (New York 2002) s, 148.  
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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Tantalos poetiska etymologi finner vi såväl associerade motiv som talántaton, superlativ av 

talás (den mest lidande), och talanteía, som betecknar pendlandet av en tyngd. (Som bekant 

så straffades Tantalos i Hades med att ha en sten svängande över sitt huvud.) Fadersarvet 

tycks således likaledes beteckna närvaron av det oförglömliga, brottet som aldrig kan sonas, 

olyckan som den pregnanta kraft som genomsyrar Tantalos släktled. Tantalos kan eventuellt 

också, i sin egenskap av kung över det frygiska kungariket i sydvästra Anatolien, ha 

sammankopplats med minnet av kung Midas, en hos grekerna starkt inpräntad symbol för 

absolut världslig suveränitet, men som (kanske just därför) erfor sårbarheten i det 

mänskliga.99 

 
In all these ways, Midas had reached the farthest imaginable limits of human experience. Yet the 
tales that preserve his memory all convey a bittersweet picture of  the life lived by Midas, as if to 
show that mortal existence imposes limits that no power, wealth or wisdom can, in the end, 
overcome.100 
 

Citatet kan här tjäna två syften. Inledningsvis påminner det om att inflytande från öst kan ha 

haft betydelse för hur den attiska teatern införlivat Tantalos släktled, som med Atreus hus 

uppvisar framstående kungar såsom Agamemnon och Menelaos. Men berättelserna om Midas 

skulle också kunna uppfattas som jämförliga med de betraktelsesätt ur vilka tragiska hjältar 

överlag framställs. Det rör sig om gestalter som tycks större än livet självt, som oundvikligen 

törnar emot det mänskligas gränser, för att sedan straffas med olycka och död.  

  

Tragedins inverterade hjälte 
Låt mig återvända till Loraux och hennes artikel ”Of Amnesty and its Opposite”. Hon pekar 

där på ett viktigt etymologisk sakförhållande. Glömska heter på grekiska lêthê; negationen av 

ordets rot, alêtheia, känner vi igen som det grekiska ordet för sanning. Det konnoterar alltså 

något som inte glömts (eller hålls dolt), något som visar sig. Av samma verbstam (lêth-/lath-) 

bildas emellertid även adjektivet alastos, som alltså också bygger på en negation av 

glömskan/döljandet, men som här betecknar en annan fas, nämligen det som inte kan 

glömmas; det oförsonligt oförglömliga.101  

 Vad jag vill komma fram till här är en sortering av de kvalitéer som hjältediktningen ytterst 

syftar till, nämligen odödlighet genom hågkomst och ära. Det handlar således om en positiv 

hantering av den negerade glömskan, för är inte det som visar sig i hjältedikten just fiktionens 

                                                
99 Mark Henderson Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia, (Berkeley 2006) s 68. 
100 Ibid. 
101 Loraux, 2002, s. 161. 
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framförhandlade sanning (alêtheia) hellre än det oförglömliga? Även hos Niobe gör sig 

odödligheten gällande. Liksom hos hjälten Akilles (eller varför inte Antigone) framstår valet 

att dö som egenmäktigt. De tragiska hjältarna vet att de måste dö. Även om det i beslutet 

tycks saknas moraliska utvägar, så spelar den ärofyllda döden och det eviga livet en 

avgörande roll. Niobe och Antigone väljer döden eftersom de inte kan eller vill glömma 

(alastos). När Antigone förs till grottan där hon ska begravas levande, åkallar hon Niobes öde. 

Kören tillägger också att det är en stor sak för en kvinna att bli associerad med Niobe efter sin 

död.102 Till skillnad från segersånger över manliga hjältar är det här inte tal om evig ära 

(kleos), utan som jag vill argumentera för, en inversion av hjälten och hans efterliv.  

 Aristoteles menade att tragedins hjälte representerar en människa som är särskilt 

högtstående i fråga om moral, karaktär och tanke samt att hans handlingar definieras av dessa 

kvalitéer.103  Skillnaden mellan Aristoteles hjälte och Niobe består i att hon från början inte är 

denna sympatiska person, utan en vacker och rik drottning som stoltserar med sina många 

barn. Således är det första straffet en självförvållad otur, vilket i aristotelisk mening inte ger 

upphov till empati. Med det andra straffet (eller förvandlingen) skapas en annan sorts 

ambivalens; det drabbar snarare som frånvaron av peripeti.  

 För en hjälte hade Niobes tysta och sittande position konnoterat impotens och lättja.104 

Tysta och sittande krigare betecknar olust till strid (Iliaden 3.134) eller som i det fall med 

Akilles jag beskrev i första avsnittet, att myrmidonerna antyder att han är vek och feg då han 

sitter tyst i sitt tält och vägrar att strida. Däremot dör inte hjältar i tystnad, utan får sina 

gärningar besjungna och glorifierade genom poetens röst. Montiglio visar i sin omfattande 

studie av tystnadens funktioner i den grekiska kulturen att tystnaden står i kontrast till 

sanningen. Jag har nyss även berört frågan om sanningen som en konstfull akt av icke-

glömska.105 Detsamma gäller dock inte för kvinnor. Den dygdiga grekiska kvinnan skulle 

undvika allt slags tal om sin person utanför familjen: ”En kvinnas ära var att inte ha någon 

ära”.106 Det innebar även en reell skillnad i hur kvinnor och män blev ihågkomna efter sin 

död. Medan staden gav den atenske mannen en begravningsplats och författade epigram för 

evig civil åminnelse av den bortgångnes kvalitéer, så var minnet efter den bortgångna kvinnan 

ett enskilt ansvar hos mannen.107 ”Feminine reputation paradoxically rests on silence: it is 

                                                
102 Sofokles, Antigone, rad 836.  
103 Aristoteles, rad 1449b. 
104 Montiglio, s. 50. 
105 Ibid., s. 83. 
106 Loraux, Tragic ways of Killing a Woman, övers. Anthony Forster!(Massachusetts 1991), s. 2. 
107 Loraux, 1991, s. 3.  
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inversely correlated with the woman’s kleos, whether it be around her virtue or her 

defects.”108 

   Vi kan således med Montiglio tala om en kvinnlig motsvarighet till manlig kleos, men där 

endast inversionen möjliggör ett språk för det feminint tysta efterlivet. Att det berättas sägner 

om Niobe (Antigone) kan ses som ett tecken på hur hennes tystnad är förbunden med en 

defekt ära, men en hågkomst.  

 Aischylos slutrim i fragment 154a som kontrasterar skia (skugga) och bia (styrka), skulle i 

den här kontexten kunna utgöra ett talande exempel på den kvinnliga skuggformens 

fördoldhet och den manliga styrkans synlighet.  

 
En mänsklig lidande är inget annat än en skugga [skia] 
Men här kommer den mäktige [bia] Tantalos 

 

Då Odysseus möter sin mor Antikleia i Hades återstår endast hennes skuggform. Hon sitter 

tyst, utan att våga se på honom eller tala.109 Det är så de döda beter sig, och det är så Niobe 

förkroppsligar döden i en kvinnas gestalt. Genom Antikleia, vars namn betecknar en negation 

av kleos (rykte, berömmelse) kan vi närma oss hjältediktningens skuggsida: ”de dödas sång 

som ger genljud i Hades, segersångerna olik.”110  I döden har hennes kropp upplösts och 

själen flyter drömskt i underjordens mörker, dock är det genom traderingen mellan kvinnor 

(där Odysseus fungerar som mellanhand), Antikleia och Penelope, som hennes minne kan 

bevaras i det sanningsbringande ljuset där ovan.  

 Därmed har jag kommit fram till ett antal aspekter av hur Niobes tysta gestalt kan 

föranleda en förståelse av hur tragedin med ibland obskyra och inverterade 

sammankopplingar interagerar med hjältediktningens tematik. Genom det beslöjade som 

generativt begrepp har jag velat studera sanningens skuggsida, vars gradvisa 

framträdelseformer kan sökas i tragedins tystnader.  

 

 

 

  

                                                
108 Montiglio, s. 83. 
109 Homeros, Odysséen, 11.140.  
110 Euripides, Ifigenia i Taurien, rad 179-184.  
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Sammanfattning 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vad är det den tysta, halvt förstenade gestalten på scenen sätter i spel? I uppsatsens tre delar 

har jag låtit undersöka framställningen av tystnad som en materialitet och som en utvidgad 

vokalitet. Jag har sålunda haft ett perspektiv som tar fasta på symbolen eller ordet å ena sidan, 

på det kroppsliga å den andra. I min analys har den den iscensatta kroppen framträtt som 

monument eller inskription – som en läsbar materialitet.  

 Aischylos iscensättning av Niobe kan associeras med begravningsmonumentet och dess 

rituella praktiker, vilket blir tydligt i betraktelsen av den talande stenen i antik epigrafkultur. 

Här har jag fört in historiska aspekter som kan fungera som synliggörande konflikter och som 

låter oss ana det tvetydiga i tragedins litterära omgestaltning. Nämligen dels införandet i Aten 

av förordningar som reglerar kvinnors (hörbara) klagan och inte minst schismer mellan det 

privata och det offentliga sörjandet, dels aspekten av yttre inflytande, det vill säga hur den 

asiatiska, frygiska kulturen tillför en för atenarna ”mystisk” dimension till den inomkulturella 

begravningsceremonin. Det intressanta här, anser jag, är ett betraktelsesätt där den beslöjade 

gestalten blir mittpunkten för dessa skilda outtalade spänningar, kulturella möten, nedtystade 

känslor och traditioner och, inte minst, tragedins feminina läckage. Det är i egenskap av ett 

sådant emblem för en ”tystnadens materia” som Niobe framträder. 

 

Niobe kan betraktas som vägledande för en litterär tradition genom vilken klagandets rituella 

praktiker givit upphov till specifika litterära konventioner. Jag har beskrivit tystnadens 

grundläggande funktioner för Aischylos dramatiseringar och funnit att tystnaden måste 

betraktas som en symbolisk resurs för ett litterärt förhållningssätt, att den inte kan reduceras 

till ett retoriskt eller rituellt redskap emedan den skapar sin egen specificitet inom tragedins 

genre. Här handlar det inte minst om tystnaden som begrepp eller resonansyta för de 

förhållandevis ambivalenta eller mångbottnade aktiviteter som pågår i språket.  

 En konsekvens av det här förhållningssättet till tystnad har visat sig i tragedins gestaltning 

av hjältediktning. Med Niobe som tragisk symbol, vilken andra tragiska kvinnor som Elektra 

och Antigone identifierar sig med, når vi fram till en invertering av den ärofyllda hågkomsten. 

I likhet med den manlige hjälten iscensätter Niobe den frivilliga döden, men till skillnad från 

männen är motivet inte evig ära, utan oviljan att glömma. Med Odysseus mor Antikleia 

förkroppsligas skugglikt en kvinnlig motsvarighet till manlig kleos, men där endast 

inversionen möjliggör ett språk för det feminint tysta efterlivet. 
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