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When the strings of my heart start to sever // And stones fall from my eyes 
instead of tears - Black Muddy River, The Grateful Dead

Resonans er, hvad man vil kunne kalde l’air du temps. Uomgåeligt gennemsyrer 
og gennemtrænger begrebet luften vi indånder og lever ud i og af. Ved denne 
betragtning er ikke så lidt blevet synligt, da luften netop udgør selve resonansens 
medie. Resonans er denne selvbevægelse i luften, en differens af svingninger. 
Men i det franske ordsprog eller ordspil er luften ikke blot livets medie, denne 
mediering mellem det indre og ydre som åndedrættes udflydende bevægelse, 
der kun melder sig som en forsvinden, idet det hverken tilhører subjektet eller 
verden, men falder som medie eller midte imellem de to, luften ophøjes til 
tiden selv eller tiden materialiserer sig som luft, hvilket åbner for og tillader 
den danske oversættelse: Tidsånd. Resonansbegrebets udbredelse skal forstås i 
kontekst af særligt den tyske sociolog Hartmut Rosas arbejde, som kulminerede 
i hovedværket Resonanz - Eine Soziologie der Weltbeziehung fra 2016. 

Ved resonans som det, der frembæres igennem åndens konkretisering 
i tiden eller som tiden selv, øjner vi det, som Hegel satte som tænkningens 
absolutte horisont, nemlig det ”at sætte sin tid på begreb”. Resonans som 
vor tids immanente kode, der strukturerer og gennemløber den virkelighed, 
vi erfarer og møder, idet det udgør krydsningen af tanke og virkelighed, som 
det dialektiske punkt, hvor virkelighed og tanke gennemstrømmer hinanden, 
som en porøs samlet struktur eller et løst sammenvævet hele. Som dette punkt, 
fremsætter resonans som vor tids begreb en ustyrlig mængde spørgsmål og 
problemer. Denne mangfoldighed kan samle sig i dette ene spørgsmål: Hvad er 
et begreb? Eller mere præcist, hvad er dette begreb? Herved spørges der implicit 
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til begrebets ciffer, dets komponenter og uddifferentierede momenter og dele. 
At afdække disse zoner, felter og strømninger af samling og spredning er, hvad 
Hegel forstår som at gøre ”begrebets arbejde”. Et arbejde, som udformer sig ved 
at følge begrebets bogstav, at opspore og forfølge dets materialitet, der løber fra 
det bogstavelige til det overførte og metaforiske, hvilket også implicerer vejen 
over metonymiens negativitet og uregerlighed. 

At gøre dette arbejde er, hvad Günter Bader tilbyder os i sit værk Abyssus 
abyssum vocat. Om kritikken af resonans, der her bringes for første gang i dansk 
oversættelse ved dr.theol. Carsten P. Pallesen til hvem, Bader også har dedikeret 
dette værk. Bader forsøger gennem en udførlig kritik af resonansbegrebet at 
fremmane og frembringe præcist, hvad vi kan forvente at tale om, når talen 
falder på resonans. Dette gøres gennem en afdækning af begrebets momenter, og 
særligt ved at identificere begrebets selvdifferens, som Bader anfører ”et begreb 
kan kun vinde gennem strikt opposition” altså får begrebet sin partikulære 
betydning gennem sit mod-begreb, og hvor Rosa sætter resonans over for 
fremmedgørelse, sætter Bader det over for stilhed. Således er en linje trukket, og 
en dialog åbnet, en dialog som redaktionen håber, vil kunne få grobund med 
denne udgivelse. Bader bringer et vigtigt indspil til forståelsen af resonans som 
begreb, der synes at have bredt sig så meget, at det bevæger sig imod et stille 
intet, i sit ville sigen alt, siger det intet. Hertil tilbyder Bader en særegen og 
gennemgående musikalsk gentilegnelse af resonansbegrebet, og dette særligt i 
en teologisk kontekst, hvor det genindsættes i sine akustiske, fysiske og taktile 
registrer. Bader fremsætter altså i sit lille, men omfangsrige, værk, en skærpelse 
og præcisering af resonansbegrebet, der foruden ville være i fare for at forsvinde 
som tom luft. 

Günter Bader f. 1943 er professor emeritus i systematisk teologi ved universitetet 
i Bonn. Baders forfatterskab rummer en lang række titler, der bearbejder 
en mangfoldighed af hermeneutisk teologiske problemstillinger såsom Die 
Emergenz des Namens. Amnesie - Aphasie - Theologie (2006), Psalterspiel. Skizze 
einer Theologie des Psalter (2009) og Lesekunst - Eine Theologie des Lesens (2019). 
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Dertil kommer en vifte af bidrag til antologier, tidsskrifter og opslagsværker. 
Baders mangeårige arbejde med Salmernes Bog som prisme for teologien udgør 
den røde tråd i et værk, der stadig er under udfoldelse, aktuelt med et projekt med 
arbejdstitlen differentialdogmatik, som kombinerer inspirationen fra barokken 
med moderne systemteori. Bader repræsenterer en original videreførelse og 
fornyelse af den klassiske lutherske teologi i traditionen fra Ebeling, der er 
kendetegnet ved at være optaget af samtalen mellem filosofien og teologien.   

Frederiksberg, februar 2022  
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På vegne af redaktionen 
Gustav G. Damgaard
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Udgivelsen er et tillæg til Arken #170, der sætter fokus på resonans med fem artikler af 
undervisere og studerende – med forskellige tilgange og perspektiver på emnet.



I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med?  
(Mt 5,8)

Hvad der her præsenteres, vil nok selv i dansk oversættelse forekomme 
fremmedartet og ligefrem parömiastisk (gnomisk). En kritik af resonans ud fra 
et enkelt vers, Salme 42(41),8 Abyssus abyssum vocat, (afgrund råber til afgrund). 
Den latinske form evokerer spillet mellem ordenes klang og deres betydning. 
Gentagelsen med den minimale forskel s/m byder sig til for øret og øjet, abyssus 
abyssum, og således indikerer den en æstetisk og musikalsk resonans. Spillet 
mellem ord og lyd har ifølge Bader formet den kristne teologi og liturgi frem 
til reformationen, men er siden har blevet ”glemt under bænken”, som Luther 
beklager. 

I kraft af sin form har Salmernes Bog ikke bare formet sproget og musikken, 
men har, lyder tesen, en betydelig andel i konstitueringen af virkelighed, og 
det er i sidste ende, hvad kritikken af resonans skal godtgøre. Hertil tjener 
Abyssus abyssum vocat som en megafon og et forstørrelsesglas ikke bare for Salme 
42(41) eller for Salmernes Bog som helhed, men for indbegrebet af Det nye 
og Det gamle Testamente. Spørgsmålet, som Günter Bader stiller, er, hvorledes 
denne figur samtidig kan være en kritik af resonans, som kunne være relevant 
i dag, og ikke simpelthen suspensionen af enhver kritisk standard og metode?  
I sin besvarelse opridser Bader resonansbegrebets opkomst og udvikling fra sin 
førkritiske begyndelse i patristikken i det fjerde århundrede til Immanuel Kants 
kritiske teori. Herudfra bliver det muligt at tale om en kritisk resonansteori, som 
under inspiration fra Kant udfoldes i dialogen med postmoderne teorier. 

Den umiddelbare anledning til en kritisk genovervejelse af resonans-
begrebet er Hartmut Rosas værk Resonans 2016 (dansk oversættelse 2021). Hos 
Rosa bliver resonansbegrebet frigjort fra dets musikalske og fysisk-matematiske 
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kontekster og konstrueret som et socialteoretisk grundbegreb, der modstilles 
fremmedgørelse og acceleration. Hvis acceleration er problemet, siger Rosa, 
”så er resonans måske løsningen. Det er den kortest mulige formulering af 
kernetesen […],” (se note 65). Prisen for en så vid forståelse af resonans er ifølge 
Bader, at begrebet mister den prægnans og præcision, som Abyssus abyssum vocat 
har oparbejdet i traditionen og i det postmoderne, og som kalder på en kritik. 

Psalteren er den gamle danske oversættelse af det græske ord psalterion, som 
Gregor af Nyssa i det fjerde århundrede ophøjede til titlen på Salmernes Bog. I 
den efterfølgende tusindårige historie frem til og med Martin Luthers berømte 
”Fortale” til Salmernes Bog (1528), blev Davids Salmer ikke primært betragtet 
som et poetisk skrift, men som et strengeinstrument, psalteren, en harpe eller 
lyre. Ifølge Ordbog over det danske Sprog skelnes psalteren i den ældre sprogbrug 
fra den sekundære betydning psalteret, der går på Salmerne som bog, og som 
er den betydning, der stadig er i omløb, om end også den er marginaliseret. 
Den tusindårige primærbetydning er stort set gået tabt og virker umiddelbart 
som en stave- eller hørefejl. Det kan derfor virke underligt arkaiserende i den 
danske oversættelse af Baders tekst at insistere på den gamle primærbetydning: 
Psalteren. Den minimale forskel mellem en og et (psalter) markerer imidlertid 
netop pointen, at der er sket et meningstab, og at psalteren er forstummet. I det 
foreliggende hæfte og i en række værker som Psalterspiel. Skizze einer Theologie 
des Psalters 2013 og Lesekunst. Eine Theologie des Lesen 2019 trækker Günter 
Bader denne og en række beslægtede forskelle frem med henblik på spørgsmålet 
om teologiens metode som psalterteologi og som læsekunst, der har vist sig 
særdeles frugtbare. 

Med psalterteologi og psalterspil drejer det sig for Bader ikke om at begræde 
tabet af eller om at genopvække en tusindårig musikalsk, æstetisk, poetisk, 
teologisk praksis, der ophørte med reformationen. Det drejer sig derimod om 
ikke at tabe tabet af de dimensioner af resonans, stemning og berøring, som 
psalteren bærer på. Eftersom psalteren ikke mere findes, men har fandtes, er det 
kritikkens opgave ikke for hurtigt at udfylde den tomme plads med et begreb om 
resonans, der ikke lever op til navnet. Her er kritikken af Rosas resonansbegreb 
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kompromisløs. Den førkritiske resonans antager, at resonans allerede foreligger 
som en psyko-social erfaring, der kan fremmes eller hæmmes, og som primært 
bygger på rådgivningslitteraturen. Denne teori spiller ifølge Bader sig selve det 
fænomen af hænde, som den ønsker at fremme. 

Baders skrift er fremmedartet og måske stødende ved sin genstand, psalteren, 
der åbner en afgrund mellem en og et, svarende til afgrunden mellem s og m 
i det latinske vers, Abyssus abyssum vocat. Siden Gregor af Nyssa og Maximus 
Confessor har traditionen, i dens overvældende rigdom af variationer og 
værker, af musik, billeder og bøger, som denne minimale forskel har muliggjort, 
insisteret på den siden marginaliserede forskel mellem psalteret og psalteren, 
mellem ordspil og strengespil. I den lutherske tradition har bogen, Psalteret 
vundet forrangen over instrumentet. Dette skifte var ikke tilsigtet, tværtimod 
var Luther blandt meget andet fløjte- og lutspiller, komponist og digter, men 
selv den betydelige lutherske salmedigningstradition kunne kompensere for 
tabet.  Bortfaldet af Psalteren kan ikke tilskrives en puritansk ikonoklasme, der 
snarere kan siges om den reformerte tradition, men det har andre indre grunde, 
som Baders værker kaster lys over.

Den folkelige sprogbrug løste psalterordets irriterende grammatiske tve- eller 
intetkønnethed [Zwitterzustand] ved slet og ret at tale om Davids saltkar. En 
metonymisk forskydning, der kan knytte an til Jesu kritik af sine følgere, som 
han kalder ”jordens salt”, men som ikke er det, og som han formaner med 
spørgsmålet ”Når saltet mister sin kraft (vorder dumt), hvormed skal det da 
saltes?” Hermed indvarsles kritikken. Når psalteren forstummer, da bliver også 
psalteret dumt. Selvom der skrives vognlæs af salmer, forbliver de resonansløse, 
dersom de mangler saltet, strengespillet. Uden psalteren mister psalteret smagen 
og evnen til at konservere. Det mister prægnans og præcision, det taber evnen til 
at artikulere følelser, at røre, bevæge og til at give stof til tanken. 

København, februar 2022                                     C.P.
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Det er et dunkelt ord: Abyssus abyssum vocat. 1 Afgrund råber til afgrund. Eller: 
En afgrund råber til den anden. 2 Da der umiddelbart ikke skinner noget lys 
ud af det, byder to veje sig til for at bringe lys ind i ordet. Den ene siger, at 
forståelsen lettes, jo mere det tages ud af sammenhængen og udfoldes separat. 
Som gnom, motto, titel, citat og ordsprog vinder det en tiltagende sublimitet 
og monumentalitet og kan transporteres overalt. Omvendt hævder andre, at 
ordet vinder desto større klarhed, jo mere det bliver givet tilbage til konteksten. 
Indføjet i sit halvvers, halvverset i verset, verset i strofen, strofen i salmen, og i 
salmebogens helhed opnår det betydning: kanonisk, som det hedder. Begge veje 
forløber invers. Vi begynder med den anden.

Som grundbestand lader Salme 42/43 formode, at der er tale om et digt, 
der består af tre strofer, to klagende og en bedende. Den talende situerer sig 
i rummet mellem her og der, i tiden mellem nu og engang. Her fastholdt i 
elendighed og i et fremmed land, opholder han sig fjernt fra den fortrolige kult 
dér. Her en nødtørftig tilværelse ved et udtørret flodleje, dér ved Hermonbjergets 
fod, ved Jordanflodens udspring, formodentlig i Dan, lovprisning i overflod. Nu 
forudgriber han, hvad der engang skal blive: deltagelse i den fulde liturgi.

Til digtets kendetegn hører ikke blot vers- og strofeopbygning, men også 
hvad Aristoteles kalder besjælingen af det ubesjælede (τὰ ἄψυχα ἔμψυχα 
ποιεῖν). Det ydre landskab, tørstens såvel som kilde- og flodlandskabet, den 
ene nærværende den anden fraværende, bliver udtryk for det indre befindende. 
Først dermed når den berettende prosa på højde her og nu med poesien. Tilføjer 

1  Ps 42(41),8 vocat Psalmi iuxta Hebr., invocate Psalmi iuxta LXXX, PsGAll. [Fodnoterne er 
tillempet dansk praksis med brug af kursiv og anførselstegn. Avancerede referencer og forkortelser 
er gengivet uændret fra forlægget. I enkelte tilfælde er det tyske udtryk gengivet i […] efter det 
danske. (Tilføjet af overs. (herefter t.o.))]
2  [D.o.”Havdyb råber til havdyb” t.o.]

Indledning
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man tilsvarende den anden vej, Abyssus abyssum vocat ind i konteksten, bliver 
ikke blot de ildevarslende afgrunde ret anskueligt til Jordans kilder, af hvilke den 
ene svarer den anden, derimod også urhavet       (tehôm) den mytiske urflod, 
bliver tæmmet af anskueligheden. Den hensætter her og nu taleren i det, der dér 
og til sin tid vil være. Allerede i digtets grundbestand iagttager Klaus Seybold en 
”’korsang’ af vandfald” og bemærker dristigt: ”Digteren lader vandene ’synge’.” 3 
Oprindeligt placeret i den liturgiske lovsangs antifoni, bliver vandløbene først i 
Jerusalem bearbejdningen overformet af druknemotivet i den eksistenstruende 
syndflod. 4 Således opstår af det oprindelige digt fra området omkring Dan den 
jerusalemitiske bøn eller bønsformular, der for tilfældet af individuel klage ligger 
parat til almen brug.

Hvis det tilhører digtet som noget væsentligt, at det ikke kun forholder sig 
til noget, til verden i videste betydning, men også og i særlig grad til sig selv 
som tekst og sprog, så beskriver Abyssus abyssus vocat ikke blot verdenstilstande, i 
hvilke floder råber på floder, eller et vandfald kalder på et andet, men også og i 
særlig grad, hvad der foregår i digtet som tekst i midten af konteksten. Derfor 
er det ikke nok at løsne ordet fra konteksten og bære det omkring overalt i 
verden; det må forblive, hvor det står. Det er paradoksalt: Det er teksten, der 
indeholder ordet, og som teksten samtidig beskriver. Der skal sondres mellem 
to niveauer. Det ikke blot verdens- men selvreferentielle niveau kalder vi poetisk. 
Det er dette, der af vandfald laver korsang af vandfald, hvoraf den ene kalder 
på den anden. Praktiserer det samme ord ikke blot den poetiske foregang, 
men beskriver den den samtidig, klatrer det ud over det poetiske og bestiger 
det poetologiske niveau. Et er at digte, noget andet at gøre rede for, hvorledes 
digtningen foregår. Abyssum abyssus vocat vil overføres til konteksten og som 
selvbeskrivelse af poesien separeres fra den. Salme 42(41),8 foreskriver først 
Salme 42/43 og herefter salmerne som helhed deres poetiske regel. At afgrund 
kalder på afgrund, har som følge, at det ord, der formulerer reglen, endnu i 
samme vers bliver til parallelisme og allerede i de følgende regulerer den samlede 

3  Klaus Seybold, Die Psalmen (HAT I/15) Tübingen 1996, 176f.
4  Medens Sl 42,8a hører til salmens tidligere bestand, bliver ved overtagelsen af Jon 2,4b i 42, 
8b den senere betydning, der går på syndfloden, indføjet.
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INDLEDNING

liturgi, dag og nat. For her at inddrage Salme 19,3-4: Det er som om den ene 
dag ikke blot forkynder for den anden og den ene nat for den anden, uden tale,  
uden ord, uden stemme, men at natten forkynder for dagen og dagen for natten. 
Ordets gnomiske kraft mister intet derved, men vinder mere selvstændighed.

Hvis det altså viser sig, at Abyssus abyssum vocat skal forstås som den hymniske 
foregangs selvbeskrivelse, som det her og i det hele taget foregår i psalmodien, 
bliver det tydeligt: Abyssus abyssum vocat opfatter salmedigtning og salmesang 
som en resonans foregang, der ikke blot beskriver, men selv er resonans. Medens 
vocat beskriver den akustiske foregang, fuldbyrder abyssus abyssum resonans i 
streng betydning i gengivelsen af dens ejendommelige, infraringe differens. 
Hvad imidlertid resonans i streng betydning skulle være, forbliver omstridt i 
vores omgivelse, i hvilken resonans hører til den fornemme tone. Som bekendt 
lover teologien sig selv medvind fra resonansens konjunkturelle stigning. Men 
forgæves. Kritik er på sin plads. Resonans skal kun betyde så meget, som kritikken 
af resonans tillader. Eller anderledes sagt: Så meget, som det er nødvendigt for 
forståelsen af det dunkle ord: Abyssus abyssum vocat.

Under titlen Resonans så to arbejder i 2016, begge monotematiske, dagens 
lys. Usammenlignelige, som de er, det første tungtvejende og omfattende, 5 det 
andet flygtigt skitseret på få sider 6: De er sammenlignelige ved, at det begreb, 
der i begge tilfælde står i forgrunden, er opfattet i en vid betydning. Medens det 
kortere studium satte resonans i opposition til stilhed og således i det mindste 
holdt sig inden for det akustiske, udfoldede det længere resonans i modsætning 
til fremmedgørelse. Et begreb kan kun vinde gennem strikt opposition. Hvad der 
bekymrer ved fremmedgørelse er ikke, at det kunne være malplaceret, snarere 
at det er alt for velplaceret til at kunne byde strikt opposition. Og med stilhed 
forholder det sig ikke anderledes. Så tematisk ens og så sagligt forskellige fortjener 
begge studier kritik. Begge opererer med et for vidt begreb om resonans. En ting 

5  Hartmut Rosa, Resonans. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin, 2016 (7.udg 2017). Hertil: 
Pastoraltheologie 107, 2018, 354-407; Jean- Pierre Wils (Hg.), Resonanz. Im interdiziplinären 
Gespräch mit Hartmut Rosa, Baden-Baden 2019, og mange flere.
6  Günter Bader, ”Resonanz. Zur Wirklichkeit des Psalters zwischen Patristik und Postmoderne”, 
i Mads Peter Karlsen/Lars Sandbeck (red.), Og teologi. Festskrift til Carsten Pallesen København: 
Eksistensen, 117-141.
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er sikker: Før resonans blev til et ”Allerweltswort” var det et ”Wort von Welt”. 
Kritikkens opgave er således at præcisere resonansens metaforiske udsving, indtil  
den bliver i stand til at meddele sig om sig selv og tillige om, hvad det prægnante 
ord Abyssus abyssum vocat på sit sted beskriver og er – hvad der kunne være det 
samme.

Det forholder sig jo ikke således, at der ved tilladelsen af et overdrevet 
resonansbegreb, ikke siges noget. Særligt kan det mere omfangsrige af de to 
førkritiske studier vise, at hermed lader rigtig meget værdifuldt sig sige. Det 
er ikke det, det handler om. Snarere må der kun siges så meget, som ikke ville 
kunne siges på anden vis. Med hensyn til det kortere af de nævnte studier har 
en tilbagevendende beskæftigelse med Psalteren 7 i resonansteoretisk perspektiv 
primært form af Selvkritik. Ind i det værdifulde, som også dette studie måtte 
have sagt, skal det nu skitseres, hvad kritikken af resonansbegrebet nødsager til 
og tillader at sige. Derfor går det foreliggende andet forsøg frem således, at det 
genoptager begyndelsen af den gamle tekst (I. Resonans førkritisk) og på ny 
bevæger sig gennem kritikken af stemning, berøring og ekko som elementer 
af resonans (II. Resonans kritisk). Hvad der forekommer som en udvidelse, er 
i virkeligheden en afgrænsning. Prægnans er kun gyldig, i det omfang den er 
underkastet præcisionen. Med dette kriterium underkaster vi slutningen på den 
gamle tekst en grundig revision (III. Resonans eller Abyssus abyssum vocat).

7  [Ifølge ODS bruges psalter på dansk i to betydninger, den første, psalteren, betegner musik-
instrumentet, harpen eller lyren, og er fælleskøn, den anden, psalteret, går på Salmernes Bog og 
er intetkøn; t.o.]
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Abyssus abyssum vocat som formel for resonans: Vi ønsker, at salmer skal 
klinge. 8 Skulle en forhindring være indtrådt, foregriber vi i tankerne opfyldelsen 
af ønsket som i Salme 42/43: At salmer atter måtte klinge eller i det mindste 
anslås som løfte om en fremtidig fuldbyrdelse af salmens fulde klang. Kalder 
vi dette ønsket om resonans, røber den nærheden til det førterminologiske 
hverdagssprog. Modsætningen ville være stilhed. Ganske vist følger jeg 
kohortativet: Jeg vil synge. Men alt forbliver stille. Dette chok kan forklare, i 
hvilken forstand ”resonans” ser ud som en ”frelsesforjættelse”. 9 Hvilken plads 
har salmer i konstruktionen af virkelighed? Svaret lyder: Salmernes virkelighed 
består i deres resonans. Og som man aldrig tænker klangen uden at kunne tænke 
den mere fyldig, således strækker salmernes klingen sig fra det blotte anslag til 
den fulde klang. Resonans er på forhånd anlagt på mere; den vil udbredes mere 
og mere.

1. Resonans

Med salmernes resonans betegnes deres kulturelle genklang i den førkritiske 
betydning. Salmerne sætter andre ikke-salmiske systemer i medsvingninger. Det 
er deres virkelighed.

Patristik. – Selvom det kan forekomme barnligt: Indtil i dag står brugen af 
salmerne under indtryk eller endog trykket af de enkomiastiske udtryk, der 
på kirkefædrenes tid blev formuleret om deres virkning. Basilius af Caesarea 
8  [De tyske begreber Psalmen og Psalter betegner kun de bibelske salmer og Salmernes Bog og 
afviger således fra den løsere dansk sprogbrug: Salmebogens salmer ville på tysk hedde Lieder, 
Hymnen eller Kirchenlieder. T.o.]
9  Rosa, ibid. 317, ikke ”Heilslehre”, ibid. 750.
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har samlet dem og indføjet dem i den hymniske salmelovprisnings genre. 10 
I denne skikkelse beskriver det patristiske Psalter-Enkomion ikke blot den 
resonans, som salmerne fremkalder overalt, men begrunder derudover deres 
særegne over tusindårige resonans. Lovtalen over psalterens virkning holdt ved 
indtil Martin Luther. I den latinske verden tog Ambrosius fra Milano Basilius’ 
psalterlovprisning op. Blandt hans lovprisninger findes denne:

Dies ortus psalmum resultat, psalmum sesonat occasus. 11 (Dagens opgang lader salmen 
klinge, dens undergang bringer salmens genklang).

Her må man uden tvivl tænke på korrespondensen mellem morgen- og aften-
sangen i katedralliturgien i Milano. Men den er kun en lille gengivelse af 
den store kosmiske liturgi, som vækkes gennem den. Eller forholder det sig 
omvendt, således at katedralens lille liturgi først bliver vækket af den store? I 
resonansen sammenflettes spontaneitet og receptivitet. Den antager en orfisk 
dimension. Ikke blot gennemtrænger den sten og ben, besjælet og ikke-
besjælet, jordisk og himmelsk, og banker endog i Påsken på helvedes porte. 12 
Liturgien sammenfletter mikro- og makrokosmos, og viser sig som altid allerede 
gennemtrængt af det, den gennemtrænger. I sin tusindårige virksomhed er den 
patrististiske psalterlovprisning ikke blevet salmerne noget skyldig og omvendt.

Postmoderne. – Hvis man derimod på nutidens betingelser vil studere salmernes 
resonans, fører vejen direkte til museet. Hertil blev datidens psalterier forskudt. 13 
Der vil man ganske vist ikke erfare salmernes resonans, men vil kunne betragte 

10  Basilius v. Caesarea, Hom. in ps. 1, 1-2 (360/70), PG 29, 209-213. Mario Girardi, ”Salmi 
e ‘salterio’ in Basilio di Cesarea. Il prologo alle Omilie sui Salmi,” in: Le Psautier chez les Pères, 
Strassbourg 1994, 73-96.
11  Ambrosius v. Mailand, Expl. Psal. XII, 1,9 (um 390), CSEL, 64, 7,28-29. Hans-Jörg Auf Der 
Maur, Das Psalmenverständnis des Ambrosius von Mailand. Ein Beitrag zum Deutungshintergrund 
der Psalmenverwenung im Gottesdienst der Alten Kirche, Leiden 1977, 23-28, 313-328.
12  The Oxford Book of Medieval Latin Verse, hg. V. Stephen Gaselee, Oxford (3. Udg) 1946, 
12 (ca 450-650): Aurora lucis rutilat,/caelum laudibus intonat,/mundus exultans jubilat,/gemens 
infernus ululate.
13  Pracht auf Pergament. Schätze der Buchmalerei von 780-1180, München 2012.
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dem udefra. Psalteren ”ligger under bænken”, beklagede Luther. 14 I dag ligger 
det under glas, og et talrigt publikum, som går forbi det, forholder sig kun 
comme il faut, hvis det hverken berører eller synger det. Enhver menigheds-
eller sekt-dannelse skal undgås. Luften, der er bærer af resonans, forbliver tom. 
Alligevel viser tiltrækningen af publikum: Heller ikke nu er Psalteret uden 
resonans. Resonans i postmoderne betydning er ikke den, Ambrosius priser i 
høje toner. Den er for Stephen Greenblatt ikke blot død – han hjemsøges af sit 
besøg på det Statslige Jødiske Museum i Prag – men dræbt. 15 De dér udstillede 
salme- og bønne-bøger eller artefakter fra den tidligere rite fører til den 
chokerende erkendelse: Der findes resonans af anden orden, det postmoderne. 
Medens resonans af første orden lader de rituelle og tekstlige ting forblive i 
deres ’oprindelige’ kontekst, u-udstillet, i funktionel tilforordning til kulten, 
og således tillader, at salmebøger bliver berørt med hænderne og istemt med 
læberne, forudsætter resonans af anden orden tabet af denne første orden. 
Uanset om dette tab er indtrådt gradvist i tidens løb eller ”helt af sig selv”, 
eller om det er blevet påført gennem udøvelse af vold og grusomhed: Som 
tab af kulturel genklang medfører resonansløsheden, at tingene nu kun kan 
bevares som udstillede, kun som forfremmede til eksposition. I et slags andet liv 
bliver de fra kulten til ’kult’. Følgelig er resonansbegrebet fra udgangspunktet 
tvetydigt. Der findes to slags resonans, en oprindelig og en forskudt, den 
ene betinget af hørelsen, den anden gennem udebliven af hørelsen, og begge 
befinder sig i et modsætningsforhold, der kan intensiveres til en grad, at alene 
den under postmoderne betingelser eneste nævneværdige resonans er ikke 
resonans. Forholder det sig således, gives resonans kun, når der i stedet for en 
findes to, en affirmativ og en negativ. Om resonans som løfte om frelse, ville det 
kun være nødvendigt med en og kun en. Psalterens virkelighed som resonans, 
hvis noget overhovedet lader sig sige herom, har fra udgangspunktet sit sted 
mellem to polare brugsmåder [Gebrauchsweisen] af resonans, aldrig i en. Denne 

14  Luther, Vorrhede [auf den Psalter] 1528, WA. DBX/1,98,7.
15  Stephen Greenblatt, “Resonanz und Staunen”, in: Schmutzige Riten. Betrachtungen zwischen 
Weltbildern, Berlin 1991, 7-29; samme, “Resonanz und Staunen revisited. Über Wunden, Sch-
nitte, und die Norton Anthology of Englisch Literature”, in: Karsten Lichau u.a.(Hg.), Resonanz. 
Potentiale einer akustischen Figur, München 2009, 33-51.
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virkelighed er udspændt mellem patristik og postmoderne.

2. Patristik

I værket In inscriptiones psalmorum, 16 der tjener os som den patristiske 
psalterteologis paradigma, opholder Gregor af Nyssa sig ikke længe ved sin ældre 
broders psalterenkomion. 17 Han er ikke optaget af forøgelsen af lovprisningerne, 
men af undersøgelsen af deres årsag. Hvorfor vinder salmerne en så ekstraordinær 
resonans? Åbenbart fordi profeten David som en klog læge forstod at blande den 
søde honning i den bitre medicin for at forsøde salmernes strenge dydslære med 
et element af lyst. 18 Det ville være for overfladisk kun at henvise til, at han lader 
ordene ledsage af melodierne for at gøre dem behagelige. Man må gå dybere til 
værks og stille den rene praksis i teoriens lys. Gregor mener at have hørt sin lære 
fra en græsk vismand. Man må opbyde Ikke mindre end den samlede græske 
musikteori for at begribe salmernes resonans. Idet han gør dette, bringer han for 
første gang salmebrug i kontakt med μουσική. Den græske musikteoris bredeste 
horisont er spekulationen over sfærernes harmoni, altså den lære om en sfærisk 
resonans, der dufter af det hemmelighedsfulde, der breder sig mellem mikro- og 
makrokosmos. Lære er muligvis for meget sagt; Gregor refererer fra Hörensagen. 
Det er i dette miljø, at svaret på spørgsmålet om årsagen til den ekstraordinære 
Psalterresonans synes muligt.

Dertil kommer noget andet. Gregor af Nyssa står først ved begyndelsen på en 
udvikling ved hvis slutning ψαλτήριον avancerer til titlen på bogen. Hos ham 
er der endnu ikke tale om dette, 19 endnu insisterer termen på dens egentlige 
betydning:

16  Gregor von Nyssa, In insc. Psalm. (ca 385), GNO (Jaeger) V, 25-175.
17  Gregor, ibid. I, 3 (29,23-30,14); cf. Vit. Macr., GNO VIII/1, 373,22f; In asc. Chr., GNOIX, 
323. Wilhelm M. Gessel, ”Gregor von Nyssa und seine Psalmenhomilie Ως γλυκύς. Ûberle-
gungen zur sog. Himmelfahrtspredigt des Nysseners”, in: Hans-Jacob Beckers (Reiner Kaczynski 
(Hg.), Liturgie und Dichtung II, St. Ottilien 1983, 669-690. 
18  Gregor, ibid. I,3 (30,21-22); μὴ παριδεῖν ἀθεώρητον; til dette kapitels andet punkt, Proso-
dien, I, 3 (34,2-3): μὴ παραδραμεῖν ὰθεώρητον. 
19  Gregors Psalmbuchtitel: I proœm. (24,7): ἡ βιβλος τῶν ψαλμῶν; I proœm. (24,10.13): ἡ 
ψαλμῳδία; I,i (26,14-15): ἡ θεια τῆς ψαλμῳδίας γραφή; I,5 (38,6):   οἱ ψαλμοί og andre steder.

22

RESONANS FØRKRITISK

τὸ ψαλτήριον ὄργανόν ὲστι μουσικόν […] (Psalteren er et musikinstrument).

Og fikseringen på grundbetydningen går endda så vidt, at det fastslås:

ἡ […] τοῦ τοιούτου ὀργάνου μουσουργἱα ψαλμὸς λέγεται 20 (at spille på et sådant 
instrument bliver kaldt salme).

For Gregor er salme rent instrumentalspil. Tekst og musik ville have været 
ᾠδή (sang). Gregor har ikke udvidet undersøgelsen af salmeoverskrifterne hen 
imod deres senere hovedtitel. Klart er det så også: ψαλτήριον er ikke nogen 
salmebogstitel, den forbliver snarere det klassiske strengeinstrument. Dog er det 
så vidt i anmarch, at det har gjort κιθάρα rangen stridig. Hierarkiet ψαλτήριον 
og κιθάρα (psalter og harpe) bliver det dominerende.

Hos Gregor kan det moment iagttages i hvilket to elementer i den græske 
klassik bliver indført – for ikke at sige importeret – i kirkernes og klostrenes 
salmepraksis, som indtil da blev opfattet som teoriløs. På den ene side den 
græske μουσική med dens anskuelse vedrørende harmoni mellem mikro- og 
makrokosmos, på den anden fremrykningen ψαλτήριον istedet for κιθάρα som 
den græske μουσική’s pilotinstrument (II,3). Således har vi nu musik med en 
slags resonans, der gennemtrænger alle lag af kosmos, stort og småt, dele og 
helhed; og vi har psalteren med en form for resonans, der er strengt knyttet til 
strengeinstrumentet med dette navns bygning, funktionsmåde og håndtering. Så 
snart psalteren forbinder sig med tydningsrammen for musik som sfæreharmoni, 
sker et dobbelt. Medens det på den ene side forbliver dette bestemte konkrete 
instrument, vinder det på den anden side andel i den overførelse af betydning, 
der formidles gennem sfæreharmonien og dens lag. Således insisterer den på 
engang på den egentlige brug, mens den samtidig er beredt til næsten enhver 
form for metaforik. Dette viser Gregor med de to teknikker, med hvilke psalteren 
håndteres: berøring og stemning.

20  Gregor, ibid. II, 3 (75,12-15). ψαλμὸς […] γάρ ἐστιν ἡ διὰ τοῦ ὀργάνου τοῦ μουσικοῦ 
μελῳδία (74,24-25).
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Berøring. – Overalt hvor der er tale om μουσική, evokeres synet af en kitharist, 
der med eller uden plektrum aflokker melodier af sit instruments strenge. 
Monocorden kender ingen melodier. Heroverfor bliver strengene på den 
flerstrengede harpe berørt samtidigt eller i rækkefølge. Her taler Gregor om 
ἅπτεσθαι (berøre) i ordets egentlige betydning. 21 Men så snart den spilletekniske 
procedure går over til sfærernes harmoni, forskydes berøringens betydning. Som 
hyppigt betjener Gregor sig på dette sted af sammenligningens ligesom – således. 
Ligesom berøringen af instrumentet på mikrokosmos’ niveau foregår i en 
fortætning, der intet lader tilbage at ønske i henseende til sanselig konkretion, 
således finder berøringen på makrokosmos’ niveau ganske vist sted, dog 
usanseligt, kun begribeligt for nous. Ofte antages det, at berøringen af sfærerne 
sker gennem friktion. Men Gregor støtter sig til et stoisk element, der gælder 
som almenviden blandt de dannede. Hermed vil han udtrykke, at solen fungerer 
som et plektrum, der hensætter den samlede kosmiske lyre i harmonisk klang. 22 
Her taler Gregor for anden gang om ἅπτεσθαι, 23 denne gang i en betydning 
der er langt fra den bogstavelige. Berøringen undergår et meningsbrud: Medens 
strengene ved det virkelige spil skal berøres af plektret, formår det kosmiske 
alt [All] at berøre sig selv for at frembringe klang.  24 Med et slag ligger det for 
dagen, hvad der sker med psalteren, når den bliver overført til sfæreharmoniens 
horisont. Insisterede den tidligere på sin bogstavelighed, så er den nu drevet 
langt ud over denne. Berøringens verber, der knytter sig til harpespil, er på græsk 
mange og rige på aspekter, ἅπτεσθαι er blot ét af disse. 25 Men intet er mere 
centralt end ψάλλειν, og medens berøringen træder til ved brugen af κιθάρα, 
som funktionen til substansen, signalerer ψαλτήριον, at funktionen allerede er 

21  Gregor, ibid. I,3 (31,2)
22  Clemens Alexandrinus, Strom.V,viii,48,1 (Stählin II,358); Kleanthes, fr.502 (SVFI,112): 
πλῆκτρον; tilsvarende Cicero, De re publ. VI, 17,17 (Orelli IV/1, 488): temperatio. Jean Pépin, 
Art. Harmonie der Spären, in: Realenzyklopädie für Antike und Christenthum 13, 1986, 604. 
Lukas Richter, ”’Tantus et tam dulcis sonus’. Die Lehre von der Sphärenharmonie in Rom und 
ihre antike Quellen”, in: Geschichte der Musiktheorie II, Darmstadt 2006, 555.
23  Gregor ibid. I,3 (31,7)
24  Gregor, ibid. I,3 (31,7.9; cf.30,24-25.29).
25  Med fingrene: ψάλλειν (plukke, slippe; cf. Heraklit, FVS 22 B 51: παλίνροπος ἁρμονίη 
ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης), ψηλαφᾶν), ψηλαφᾶν (berøre); med plektrum κιθαρίζειν, κρούειν 
(støde), πλήττειν (slå). 
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substansen.

Stemning. – ligesom ingen musik klinger uden berøring, således heller ikke 
uden stemning. Anderledes end ved førstnævnte er vanskeligheden stor ved at 
fremhæve græske ækvivalenter for sidstnævnte. Men det gentagne udsagn

ἁρμονία τίς μουσική 26 (harmoni er en slags musik)

 – eller omvendt – burde være tilstrækkeligt signifikant [einschlägig]. Harmoni 
kræves såvel med hensyn til rytmen som til det melodiske [das Melos]. Desuden 
står en hel række af yderligere græske termer til rådighed for stemning. 27 
Med stor vægt har Otto J. Gombosi presset på, for at de antikke udtryk for 
tonearter og stemninger skal forfølges tilbage fra de sublime forskydninger og 
abstraktioner, som de er undergået i løbet af tiden, til deres oprindelser; de 
har, siger han, ”oprindeligt betydet noget håndgribeligt”. 28 Hvis strengespil, 
uanset om det er ψαλτήριον eller κιθάρα danner paradigmet, så vinder det 
håndgribelige en overraskende betydning. Allerede berøringen sigter, netop ved 
strengeinstrumenter, på håndgribelighed i betydningen håndgreb; det drejer 
sig om gribeteknik og formidlingen af fingersætninger. Ligeledes har stemning 
noget at gøre med opstrengning, med antallet af strenge og forholdet mellem 
toner. Således har Gregor ubetinget den konkrete stemmeteknik for øje, når 
han beskriver stemningen som hverken for høj eller for lav, hverken for slap 
eller for stram. 29 Stemningens håndgribelighed ligger dog under for en ikke 
ubetydelig forskydning, så snart den udvides fra mikro- til makrokosmos. 
Nu fremstår det mikrokosmiske psalterinstruments konkrete stemning som 
spejl for og ekko af et større hele, som det er en del af. 30 Og ligesom Gud på 

26  Gregor, ibid. I,3 (30,27; cf.32,4: μουσική τίς ὲστιν ἁρμονία; 32,16-17: μουσική τίς ἁρμονία 
ὲστιν)
27  συμφωνία, συνῳδία; i et bredere pythagoreisk miljø σύμπνοια, συμπάθεια. 
28  Otto Johannes Gombosi, Tonarten und Stimmungen der antike Musik, København 1939, 16. 
29  Gregor ibid. I,3 (33,13-25).
30  Gregor ibid. I,3 (32,24), nævner kun κάτοπτρον (spejl). Den akustiske ækvivalent ἀπήχημα 
(ekko, genklang) må man føje til: Bernhard Waldenfels, Antwortregister, Frankfurt/M.1994, 251; 
samme, Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes, Frankfurt/M. 2000, 382f., 
385, 393.
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niveauet for den første arketypiske musik fungerer som øverste musikus, således 
mennesket på den lille underordnede verdens niveau. Mennesket må forlade sin 
hverdagsverdens bogstavelighed, som hidtil kun havde billedskabende funktion 
og på sin side begribe denne som den alt regerende billedgivers skabning. Nu 
synes sågar stemmeapparatets fysiologi hos det mikrokosmiske menneske som 
det makrokosmiske psalters resonans at være påtrykt med sin formentligt mest 
håndgribelige prægning. 31 Overføringsretningerne er i virkeligheden reciprokke. 
Hvis psalteren med berøring og stemning på den ene side bliver billedgivende 
for den græske musikteoris målestok og model, så bliver det på den anden side 
et billedmodtagende element, der på sin side allerede er præget af teori. Siden 
Gregor har stillet salmepraksis’en i den græske teoris lys, har denne udveksling 
af overføringer stået på. 

3. Postmoderne

Det er forbløffende, at berøring og stemning bliver tematiseret højst intensivt i det 
postmoderne. Formodentlig ikke fordi Gregor af Nyssa er specielt nærliggende. 
Heller ikke, fordi det postmoderne har ønsket at sige noget om salmernes og 
psalterets efterliv, således som eksempelvis Warburg-skolen sagde noget om 
de antikke guders efterliv efter disses død. Med psalteren kommer også ifølge 
Gregor berøring og stemning. Er disse først tilstede er det i affirmationens gestus. 
Heroverfor reagerer det postmoderne på en fundamental forskydning. Hvad 
indholdet angår: Forstyrrelse og afbrydelse, hvad formen angår: oversættelse 
eller formforandring. Når der nu i det følgende skal være tale om stemning, 
sker det under det overvældende indtryk af den forstemning af himlen, som i 
mellemtiden er indtrådt, 32 og når der i det efterfølgende skal tales om berøring, 
så er det med forbehold for et Noli me tangere, der ikke viger fra erindringen. 33 
31  Gregor, ibid. I,3 (32,16-33,6).
32  John Hollander, The Untuning of the Sky. Ideas of Music in English Poetry, 1570-1700, Prin-
ceton 1961.
33  På linje med: Georges Didi-Huberman, Ähnlichkeit und Berührung. Archäologie, Anachronis-
mus und Modernität des Abdrucks, Köln 1999, und Johannes Hoff, Kontingenz, Berührung, Über-
schreitung. Zur philosophischen Propädeutik christlicher Mystik bei Nikolaus von Kues, Freiburg/Br 
2007. Ligeledes på linje med: Jean-Luc Nancy: Noli me tangere, Zürich/Berlin 2008, og Jacques 
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Stemning og berøring står nu overvejende i negationens tegn. Resonans temaet, 
der omfatter stemning og berøring, avancerer ligefrem til det postmodernes  
shibboleth. Ligesom post-platonismen i sin tid i en verden, der blev erfaret 
som affald og forfald holdt sig til efterklangene (ἔσχατα ἀπηχήματα) 34 af den 
oprindelige verden og stillede sine nu gamle kæmpeøremuskler og lyttede, 
således spørger det postmoderne netop lige før den sidste henklingen: Var der 
ikke noget her? Noget stemmende og berørende? Disse forkastelser må vi gå 
efter.

Stemning som overvejende ikke-stemning. – Ganske vist er ikke-stemning et tema, 
med hvilket man ligefrem kan indsuge det postmoderne. Men at stemningen 
ikke stemmer, er ingen ny erfaring. Allerede antikken kendte den stemnings 
uløselighed, den vidste, at den rene stemning fra oktav til kvint først for alvor 
mangfoldiggør svævninger andre steder. Den svarede med teorien om det 
pythagoreiske komma, som åbner sig mellem syv rene oktaver og tolv rene 
kvinter; videreudviklede antikken teorien om den store og den lille diësis, 
der optræder mellem fire eller tre små eller store tertser uden svævninger 
[Schwebungen]. Med al tydelighed viser disse ustemtheder sig først ved 
monochorden, det vil sige i musicaen. I cantus forbliver den uopdaget, så længe 
den er enstemming. Men Gregor har helt bevidst placeret cantus psalmorum 
under psalterens regime. Derved udsættes den for musicaen. Instrumental musik 
er dog, hvad angår stemningen, nådesløs, da den ikke går uden om indsigten, at 
den svævningsfrie stemning ikke er mulig i rene proportioner. Teoretisk umulig, 
bliver problemet overgivet til praksis. Blot er stemmepraksis ikke en sag for 
stemningen, men for temperatur, og forslagene til dette af Kirnberger I-III til 
det veltempererede klaver er velkendte. På den baggrund og indenfor rammen af 
Leo Spitzer, der på den ene side hengiver sig til den spekulative totalitetsfordring 
i det tyske ord Stimmung, men på den anden side ikke er i stand til at indløse 
den 35 har David E. Welbery fastlagt det moderne stemningsbegrebs opkomst  
Derrida: Berührung. Jean-Luc Nancy, Berlin 2007.
34  Proklos, Theologia platonica I, 29: Dionysos Areopagita, DN VIII, 2.
35  Leo Spitzer, “Classical and Christian Ideas of world Harmony. Prolegomena into an Inter-
pretation of the Word ‘Stimmung’”, in: Tradition 2, 1944, 409-464; 3, 1945, 307-364. Dertil 
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til det ”diskurshistoriske vendepunkt” omkring 1750; det skal kompensere 
for afslutningen af den førmoderne teologiske harmonimodel ved at det nu 
overføres i æstetikken. 36 Idet bindingen til den musikalske model løsnes lægger 
æstetiseringen af stemningen samtidig grunden til dens definitive forsvinden. 
”bortfaldet af stemningsbegrebet fra æstetikkens vokabular”, således som det 
er sket i den postmoderne virkelighed, kunne tænkes at gå tilbage til, ”at de 
musikalske metaforer for sjælelige tilstande har mistet deres evidens.” 37 Og 
medens Welbery lægger an til at begræde, at den gamle verdensharmoni, som 
rækker tilbage til antikken, er død, kender Hans-Ulrich Gumbrecht en hurtig 
trøst. Ikke den harmonie der med Spitzer klamrer sig til harmonien er stemning, 
det er derimod kun den, der ”for altid blev uafhængig af konnotationerne 
’formidling’ og ’harmoni’”. 38 Nu kan netop ”fraværet af stemning i klassisk 
betydning gælde for ’stemning’”; begrebet er blevet ”semantisk frigjort til en 
universel anvendelse”. 39

Berøring som overvejende ikke-berøring. – Også dette hører til det postmodernes 
flagskibe og allerede tidligere end stemningen. Det kan kun vinde ved 
kontrasten til patristikken og antikken. Berøringen er, når den forbindes med 
strengeinstrumenter, ikke begrænset til sarthed; der findes mere håndfaste 
fremgangsmåder som plukke, tvinge, slippe, slå, anslå, angribe. Man må dog 
gøre sig klart, at selv på det allermest konkrete niveau for strengespil foregår 
den mest håndgribelige berøring næppe uden ikke-berøring. Med undtagelse 
af clavichordet er strengen, når den berøres, ikke blot en streng, der begynder 
at svinge, men også en, der ophører med at svinge, når berøringen standser. 

den antipodiske påberåbelse heraf hos Hans Ulrich Gumbrecht, Leo Spitzers Stil, Tübingen 2000, 
genoptrykt i: Vom Leben und Streben der grossen Romanisten. Carl Vossler – Ernst Robert Curtius 
– Leo Spitzer – Erich Auerbach – Werner Krauss, München 2002, 72-151, und von Hans-Ge-
org v. Arburg, ”Stimmung und Methode? Überlegungen zur Staiger-Heidegger-Spitzer-Debatte 
(1950/51)”, in: Samme/Sergej Rickenbacher (Hg.) Concordia discors (se note 116), 245-259).
36  David E.Wellbery, Art. ”Stimmung”, in: Ästhetische Grundbegriffe 5, 2003, 706a. Spitzers 
ansatz danner grundmotivet i hans fremstilling: 703b, 704ab, (718 ab, 719a), 720a,727b, 733b.
37  Wellbery, ibid. 733a.
38  Hans Ulrich Gumbrecht, Stimmungen lesen. Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur, 
München 2011, 19.
39  Gumbrecht, ibid. 20; cf. 33.
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Således lader berøringen sig i forbindelse med strengespil ikke tænke, uden 
at negationen er den iboende fra begyndelsen. Hvis således ikke blot den i 
stemningen inhærente ikke-stemning, men også den i berøringen inhærente 
ikke-berøring ikke blot hører til strengespillet selv, når dette bliver mest 
håndgribeligt, så er det ikke mærkeligt, at stemning bliver beskrevet som 
berøring, 40og berøring bliver beskrevet som stemning. 41 Der er heller ikke grund 
til at betvivle, at berøring, analogt til stemning, kan gå langt ud over bindingen 
til strengespil og dermed række langt ud over musikken. Ved siden af musikken 
har kunsten altid optrådt som berøringens felt. Ved siden af øret som sindets 
mest ubeskyttede vestibule optræder øjet knyttet til øret, som en slags erstatning 
for berøringen eller berøringssans fra det fjerne. Inden for den bildende kunst 
var det særligt plastikken, der afgav et løfte om berøring, som den på samme 
tid også regelmæssigt skuffede. Aldrig optræder berøringen i kunsten uden 
kontrafaktisk affjedring. Georges Didi-Hubermans postmoderne monografi om 
berøring lader denne indsigt toppe med Marcel Duchamps Prière de toucher 
1947. 42

Selv det mest perfekte aftryk, der er lige ved at slå om i sammensmeltning 
og identitet, kan ikke tænkes uden en forskel, for hvilken Duchamps har præget 
termen infra-mince. Går man så langt og opfatter ”den ’performative’ logik i 
Duchamps ready-made og dens ’resonans’ som det modernes ’generelle lov’”, 43 
så kan den berøring, der forbindes med strengespil, kun vinde derved. Uden en 
infra-ringe forskel lader den sig ikke tænke.

4. Psalteren

Det var fra udgangspunktet klart: Her drejer det sig intetsteds om resonans i 
og for sig, men derimod om den resonans, der udgår fra psalteren og svinger 
sammen med psalteren; yderligere angår de med resonansen sammenhængende 
fænomenerne stemning og berøring kun i dette aspekt. Dertil må man sætte 
40  Gumbrecht, ibid. 12: ”Stemning som den letteste berøring at vort legeme”; cf. 33.
41  Greenblatt, ibid. (se note 15) 17: ”at lade berøringen klinge an”.
42  Didi-Huberman, ibid. (se note 33) 157. 
43  Didi-Huberman, ibid. 109.
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sig ind i, hvor spændingsfuld psalterens optræden er på de praktiserede salmers 
scene.

For det første, psalteren (ψαλτήριον) oversætter ikke, men går frem uden 
hebraiske forlæg. Det hebraiske              , der ifølge den rabbinske udlægning 
allerede med den første sætning i den første salme havde advaret imod at sætte 
sig i de græske skoler, trådte med ψαλτήριον netop ind i disse. Ville det ikke 
være på sin plads, øjeblikkeligt at standse og vende tilbage til hebraica veritatis? 
Nu lærer salmerne noget i den græske musikteori om deres resonans.

For det andet er titlen ψαλτήριον for stedse blevet præget gennem 
strengeinstrumentet med samme navn, hvad de metaforiske udsving i grænserne 
viser. Siden den pseudoaristoteliske Problemata physica står det klart, hvad 
ψαλτήριον er og gør: Διὰ τί, ἐάν τις ψήλας τὴν νήτην ἐπιλάβῃ, ἡ ὑπάτη μόνη 
δοκεῖ ἀντηχεῖν; ἢ ὅτι συμφυὴς μάλιστα γίνεται τῷ φθόγγῳ ὁ ἀπὸ ταύτης 
ἦχος διὰ τὸ σύμφωνος εἶναι; (”Hvorfor synes det, at når man [ved en psalter 44] 
anslår Nete og fastholder den, at alene Hypate resonerer? 45 Dog vel, fordi den 
resonans, der udgår fra Hypate i sin klang er meget stærkt beslægtet med Nete, 
eftersom begge er symfone.”) 46

Her mødes alle udslagsgivende temaer, resonans, stemning, berøring, bundet 
sammen i psalteren, i det omfang den optræder i den bogstavelige betydning. 
Gregor overførte aldrig ψαλτήριον på salmebogen, og dog har han bag om ryggen 
beredt jorden herfor. Kun en eneste gang har han – idet han følger den siden 
Clemens Alexandrinus sædvanlige overføring af musikinstrumenterne i Salme 
150 på den menneskelige stemme 47 – tilladt sig i stedet for den bogstavelige at 
bruge den tropiske mening. 48

Hvilken form for trope finder sted? Den byzantiske lærdom har efterladt to 

44  Ps.-Aristoteles, Probl.phys. XIX, 23 (919b12): ψαλτήριον τρίγωνον.
45  [Nete og Hypate er navne på to muser, der tillige betegner to forskellige strenge på lyren; t.o.]
46  Ps.-Aristoteles, ibid.. XIX, 24 (919b15 -17); parallel XIX, 42 (921b14-16); overs.v. Hellmut 
Flashar, in: Werke in deutscher Übersetzung XIX, Darmstadt 1975, 162. ψαλτήριον, ψάλλειν, 
αντ- og ὑπηχεῖν er hapaxlegomena i Corpus Aristotelicum.
47  Clemens Alexandrinus, Paid. II, iv, 41,4 (Stählin I, 182).
48  Gregor, ibid.. I, 9 (66,6): διά τινος τροπικῆς σημασίας.
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svar. Det første, af Michael Psellos, 49 holder på den ene side fast ved Gregors 
position: ”Psalteren er ikke en bog” (οὐκ ἔστιν ψαλτήριον […] βιβλίον), snarere 
strengeinstrument, og minder om bibelske tider, som udgik fra den profetiske 
harpeklangs ånd. Dengang var ψάλλειν og ψαλτήριον endnu forbundet ud 
fra ordbetydningen. Men nu – og det er den anden side – er instrumentet 
afgået ved døden i kirkens udelukkende vokale salmesang. Dets egenskaber 
blev overført på bogen. Af psalteren bliver kun det omplacerede navn (ὡς ἐξ 
μετωνυμίας). Det andet forslag, af Euthymios Zigabenos, 50 lyder: Simpelthen 
(ἀπολύτως) er samlingen af salmerne βίβλος ψαλῶν; ψαλτήριον er de kun i 
overført betydning (καταχρηστικῶς). Og psalteren er kun uegentligt (ἄλλως) 
bog, egentligt (κυρίως) ville det være instrument. Altså blev det overført 
(μετηνέχθη) i betydningen metafor.

Hermed er der fremsat to forslag: metafor og metonymi. På det patristiske 
niveau lader den terminologiske forskel sig vel næppe afklare. Først på det 
postmoderne niveau er metafor og metonymi blevet til en klar distinktion. 51 
Blandt bruddene i disse termers historie var dette det ”mest radikale”. 52 Herefter 
må vi bestandigt skelne mellem metafor og metonymi i den gamle og metafor 
og metonymi i den nye betydning. Fra dette kompleks flyder så meget ind i vort 
forehavende, som er tilstrækkeligt til oplysningen af psalteren. Vi så: Psalteren 
er resonans gennem stemning og berøring. Nu ser vi også: Psalteren er metafor og 
metonymi.

Begge teser overlapper hinanden. De søger at begribe, at resonans, stemning 
og berøring altid skal tænkes dobbelt, patristisk og postmoderne. Ved tærsklen 

49  Michael Psellos, Poem. I De inscr. Psalm. 1-12 (Westerink 1f ).
50  Euthymios Zigabenos, Comm. in psalm., proœm., PG 128, 53b.
51  Stephen Ullmann, The Principles of Semantics, Glasgow/Oxford 1957, 80. Roman Jakobson, 
“Two Aspects of Language and two Types of Aphasic Disturbances”, in: Selected Writings II, Den 
Haag/New York 1971, 254-259: “The Metaphoric and Metonymic Poles”. Jacques Lacan, “Das 
Drängen des Buchstabens im Unbewussten oder die Vernunft seit Freud, in: Schriften II, Olten 
1975, 15-55. Gottried Teichmann, Psychoanalyse und Sprache. Von Saussure zu Lacan, Würzburg 
1983, 39-42, 116-118. Carsten Pallesen, ”Metafor og metonymi-metonymi og metafor”, in: 
Mads Peter Karlsen/Lars Sandbeck (Hg.), Kristendom og engagement. Peter Kemps teologi til debat, 
Frederiksberg 2014, 155-180.
52  Ekkehard Eggs, Art. Metonymie, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik 5, 2001, 1198, 
1215.
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til det moderne står Cusanus, hvis forkærlighed for alle slags sennepsfrø, 
køkkenskeer, brilleglas og særligt præparerede kugler som udløsere af 
tankebevægelser er velkendt. Mindre velkendt er, at han ved sit værks afslutning 
også har indføjet psalteren i rækken af sådanne hverdagsting. Anskuet ud fra 
linjen i de samlede værker, antager psalteren en shifter-funktion, der står under 
fortegnet af metalepse og transsumption. 53 Straks aftegner der sig følgende 
sammenhænge:

Metafor og similaritet. – En psalter har, ja, er, stemning. Stemning er, som det 
under forudsætning af overvejende ikke-stemning fremgik, indretningen af en 
streng, hverken for stram eller for slap, hverken for høj eller for dyb, og som med 
én således med flere strenge, der er føjet sammen til strengespil. Fremgangsmåden 
ved stemningen er altid den samme. Noget skal bringes til at stemme. Men det 
drejer sig samtidigt og i endnu højere grad om, at noget bliver bragt til at stemme 
med sig selv, således at det ikke kun forholder sig til noget andet, men også til sig 
selv. Hertil forudsættes en størst mulig lighed (ὁμοιότης ώς μάλιστα). Stemning 
sker som en approximationsprocedure på basis af kontinuitet. Metaforen 
arbejder med kontinuitet. Netop i sin postmoderne definition står metaforen i 
similaritetens tegn. Den kræver, som vi nu kan formulere det, et kontinuum af 
positiv resonans, der i de gamle fædres betydning kan række så langt som himlen 
er. Stemning har, til trods for al overvejende ikke-stemning, en forkærlighed for 
metaforen. Den er ikke blot metafor, men gør, hvad metaforen gør.

Metafor og kontiguitet. – En psalter kræver endvidere berøring, ja, den er 
berøring. Ved strengeinstrumenter er berøring dog et overordentlig tvetydigt 
sagforhold, der på forhånd ikke alene ikke udelukker ikke-berøring, men endog 
kræver den. Det drejer sig ikke om berøring-som-om, om fiktionalitet, men 
om berøring-med-henblik-på, altså om intentionalitet. Men med henblik på 

53 Cusanus, De ven. Sap. 18-20. Hans Gerhard Senger, “Das Feld ’laus’ und die Laudabilien”, 
in: Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 32, 2010, 105-126. Kirstin Zeyer, 
“Cusanus ‘scientia laudis’ unter besonderer Berücksichtigung seines Gedenkbüchleins für Niko-
laus von Bologna” in: Tilmann Borsche/Harald Schwaetzer (Hg.), Können – Spielen – Loben (Texte 
und Studien zur Europäischen Geistesgeschichte B 14) Münster/W. 2016, 473-486.
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hvad? Ene og alene på ikke at berøre. Således drejer det sig om intentionalitetens 
inversion. Anderledes end stemning og ikke-stemning, der er forbundet 
gennem bløde overgange mellem mere eller mindre lighed, stilles berøring og 
ikke-berøring over for hinanden i en hård opposition. Diskontinuitet træder i 
stedet for kontinuitet i stedet for overgang. Hvad er den berørte streng andet 
end en brudt kontinuitet? Og: Hvad er den andet end metonymi? Netop i den 
postmoderne tilspidsning defineres metonymien ved kontiguitet, det vil sige: I 
den transitive mening gennem kontakt, i den intransitive gennem kontingens. 
I dette kraftfelt af det cusaniske attingere inattingibile inattingibiliter 54 åbner 
metonymien psalterens virkelighed som negativ resonans.

Dette er hvad, der må have foresvævet Greenbaltt, når han i en førkritisk 
mening siger:

Ved ’resonans’ forstår jeg den udstillede genstands magt til at overskride sine formelle 
grænser og virke ind i en mere omfattende verden, og til i beskueren at fremmane disse 
komplekse dynamiske kulturkræfter, som den oprindeligt stammer fra, og som hvis 
repræsentant – det være sig metaforisk eller blot metonymisk – den af betragteren kan 
anses som. 55 

Sandsynligvis er det rigtigt, at psalteren ligger under bænken og under glasset. 
Findes den også uden for museet?

54  Cusanus, De sap. I,7.
55  Greenblatt, ibid. (se note 15), 15; Samme, ibid. (se note 15), 33.
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I det foregående har begrebet resonans fået frit løb: Resonans før-kritisk. Således 
har Hartmut Rosa behandlet den med verve og dette på sin side ikke uden resonans, 
hvad der har potenseret det frie løb til resonansens resonans. Resonans, således 
Rosa, er et ”grundbegreb” i socialteorien. Ganske vist optræder den her kun som 
”metafor”, men ikke desto mindre med et ”enormt tilskyndelsespotentiale for 
undersøgelsen af verdensforholdene på nærmest alle områder af det menneskelige 
liv.” Ikke nok hermed. For at tilvejebringe ”en arbejdsdefinition af resonans 
som socialteoretisk kategori” skal der klatres et trin op, hvor den metaforiske 
herkomst efterlades og hvor der etableres terminologisk bogstavelighed. 56 I 
kap. I stod udfoldelsen af resonansbegrebet tilbage for denne prætention i to 
henseender. For det første: På intet tidspunkt ikke orienteret mod psalterens 
andel i konstruktionen af virkelighed, stod den på intet tidspunkt i fare for at 
glemme resonans herkomst fra musikken. Wellberys diagnose af ”udtømmelsen 
af stemningsdiskursen,” 57 hans frygt for, at stemningssemantikken i en ikke så 
fjern fremtid kunne risikere at blive fuldstændig ”dum,” 58 hans utilfredshed 
med Leo Spitzers urtillid til verdensharmoniens tusindårsformel vis á vis tabet 
af den musikalske baggrund og den hverdagssproglige trivialisering: Alt dette 
angår ikke det psalterteologiske projekt på samme måde, som det angår det 
socialteoretiske eller filosofiske. Den musikalsk kvalificerede resonansmetafor 
bevarer en større spændkraft end den herfra frigjorte. For det andet: 
Modbegrebet til resonans mødte vi ikke udenfor den selv, således at vi ville være 
nødsaget til endnu en gang at sætte an på ny, som det er tilfældet, når resonans 

56  Rosa, ibid. 8 (se note 5) 281.
57  Wellbery, ibid. 732b.
58  Wellbery, ibid. 733a (Matthæus 5,13).
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modstilles ”fremmedgørelse”. 59 Det lyder så usensibelt, som hvis man skulle 
sammenligne ”kål med roer”. 60 Modbegrebet skal snarere findes i resonansen 
selv. Ikke-resonansen er ligesom ikke-berøring på sit område ikke-stemning og 
ikke-berøring at bestemme ud fra forfølgelsen af resonans, uden at der er brug 
for en bogstavelig ny ansats. Ligesom modsætninger bliver svagere eller blotte 
kontrariteter, når vilkårligheden i mellem leddene tager til, stærkere derimod og 
gående i retning af kontradiktion, når de som her tilspidset modsiger sig selv 
i det samme. Oppositionen resonans/ikke-resonans rummer større spændkraft 
end resonans/fremmedgørelse. Således adskiller Rosas fremgangsmåde sig fra 
vores i to henseender, og dette skønt ingen af dem bliver noget skyldigt i før-
kritisk tøjlesløshed. Rosa vil ikke blot – gennem frigørelsen fra dens musikalske 
herkomst – løfte resonansen op til en socialteoretisk bogstavelighed, han vil 
også, ankommet til dette niveau, stille resonansen over for et andet begreb, den 
socialteoretiske fremmedgørelse. Begge fortjener særlig opmærksomhed.

Hvad det første angår, så gælder: ”Ikke tilfældigt er resonans en musikalsk 
metafor”. 61 Dermed åbnes for enhver vilkårlighed. 62 Kun på overfladen bliver 
der således gået til værks, som om der skal ske en overgang fra den akustisk 
fysiske resonans til den psyko-sociale: 63 Resonans som musikalsk metafor med 
henblik på dens herkomst. Faktisk er der på intet sted tale om musik i fysisk 
akustisk betydning. En omvending sniger sig ind. Resonans som musikalsk 
metafor betyder ikke, at der uden for musikken kun kan tales metaforisk om 
resonans, men omvendt, at den allerede inden for musikken er en metafor, 
skønt også en påfaldende rammende metafor. Efter vejret og landskabet som de 
foretrukne paradigmer for atmosfæriseringen af resonans i det 20. århundrede, 
skal musikken nu bringe forholdet til verden til udtryk på den mest rammende 
måde. 64 Derved bliver metaforgiveren omvendt til metaformodtager. Den 

59  Rosa, ibid. Kap. V.
60  [Talemåde ”Wie Kraut und Rüben” betyder rod, uorden; t.o.] 
61  Rosa, ibid. 265.
62  Og dette, skønt den totalitære fare bliver tydeligt benævnt (ibid.73 og ofte) og med henvis-
ningen til Friedrich Cramer, Symphonie des Lebendigen. Versuch einer allgemeinen Resonanztheorie, 
Frankfurt/M. 1998 (ibid. 268, note 243; 285, note 269) ligefrem bliver blokeret.
63  Rosa, ibid. 281-286.
64  Rosa, ibid. 265.
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forbløffelse, at det socialteoretiske resonansbegreb påfaldende let lader sig 
overføre på musik, er bluff. Den kommer jo fra musikken.

Hvad det andet angår, den usensible benævnelse af modsætningen til 
fremmedgørelse, 65 så er det påfaldende, at dette ikke sidder så stærkt fast, at det 
ikke straks bliver udskiftet med acceleration. 66 Men acceleration indeholder 
selv resonansteoretisk betydning, skønt en der på dette sted ikke er ønsket; 
accelererende svingninger frembringer højere toner. Tilsvarende er også den 
socialteoretiske fremmedgørelse ikke uden tilbagevirkning på den akustiske 
resonans. Ligesom stemning nemlig uden tvivl af egen kraft kan benævne 
fremmedgørelseserfaringer som misstemninger og forstemthed uden at behøve 
at påberåbe sig fremmedgørelse, således også resonans. Forstår man resonans 
som forstærkning eller opstemning [Aufschaukelung], så er fremmedgørelse 
ikke andet end afdæmpning. Således findes der positiv og ”negativ” 67 
resonans. Hvis det ved resonans handler om ”overføring af det fysiske 
resonanskoncept på sociologien”, men ved fremmedgørelse om overføringen af 
”fremmedgørelseskonceptet som ’afdæmpningsproces’ på fysikken”, 68 så handler 
det i virkeligheden om tilbageoverføringen ”fra socialpsykologien direkte til 
fysikken,” 69 - som om dette havde ventet på den socialfilosofiske tinktur. Og 
medens dette finder sted på fremmedgørelsens side, skønt resonansafdæmpning 
havde været tilstrækkelig, giver denne foregang anledning til at tænke, om ikke 
den samme tilbageoverføring er på færde på resonansens side, selvom den også 
meget vel ud fra sig selv havde kunnet sige, hvad den mener. At trænge frem 
hertil er kritikkens opgave.

Forudsat altså, at resonans for det første ikke er en musikalsk metafor, men 
derimod ”oprindeligt” hører til musikken, og her til fysikken og akustikken som 
dens hårde kerne, og at den for det andet er i stand til på sit eget felt og af egen  

65  Rosa, ibid. 624 (kursiv): ”Resonans forbliver det modernes løfte, fremmedgørelse, derimod, 
er dets virkelighed.” 
66  Rosa, ibid. 13: “Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Det er den 
kortest mulige formulering af kernetesen i denne bog.”
67  Rosa, ibid. 72.
68  Rosa, ibid. 284.
69  Rosa, ibid. 283 note 266; 307 note 291.
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kraft at bestemme sit modbegreb og ikke har brug for import andetsteds fra, 
lader den sig beskrive tredobbelt: I henseende til lyden og dens udbredelse som 
efterklang eller genlyd, og i henseende til dens teknik som berøring/rørthed 
og stemning. Og således står resonans til sidst for psalteren efter psalterens 
ende. Konstitueringen af virkelighed i psalterens tegn, der ikke turde være uden 
plausibilitet i epoken før Luthers Fortale til psalteren, er nået til sin afslutning. 
Sålænge resonansen modstår kritikken, er den ikke nået til enden.

1. Som genlyd/lyd

Ét er at betragte lyd som stedfortræder for noget andet, et andet, noget andet, 
at betragte lyd som stedfortræder for intet andet end sig selv. Lad os begynde 
med lyden som det instrument, der i den tidlige modernitet var den foretrukne 
afbildning af resonans. I Andrea Alciatis emblembog vises en femstrenget 
knækhalslut i et interieur, der fremstår som resonansrum, liggende uberørt på 
en pragtseng og eksponeret for en åndrig betragtning. 70 Straks tiltrækker den 
sig betydningsfuldhed. Hvis det var den middelalderlige allegoris opgave at 
aflokke det åndelige billede af den hellige tekst, så er det det eftermiddelalderlige 
emblems opgave at bringe det udstrakte stumme billede til at tale. Dens 
Inscriptio, ”Fœdera”, signalerer: Kunsten at stemme strenge står for den politiske 
kunst at slutte forbund. Til grund for dette ligger ordspillet fides, der ifølge dens 
Subscriptio såvel betegner det velstemte strengeinstrument som den velspændte 71 
forbundstroskab. Og her indfinder sig allerede concordia og harmonia, om 
hvilke der musikalsk som politisk kan siges meget. Om noget er førkritisk, så 
er det denne betragtemåde. Intet sted i billedet uden åndrighed. Som ordspil 
formår allerede den enkelte streng at lære: Chorda trahit corda. 72 Hvor der skulle 
have været flere strenge, vil kroppen med en streng udtrykke: Sola fides, est vana 

70  Andrea Alciati, Emblematum libellus (1531), Paris 1542, ND Darmstadt 1975, Nr.2.
71  [udtrykket ”wohlgespannte” går på spændte og uspændte vokaler i fonologien; t.o.]
72  Joannes Michael van der Kelten, Apelles Symbolicus I, Amsterdam 1699, 427. Om herkom-
sten: Isidor af Sevilla, Etym. III, 22,6. Alfred Ernout, ”Cor et c(h)orda”, in: Revue de Philologie, 
de Litérature et d’Histoire ancienne III/26, 1952, 157-161. Hollander, ibid. (se note 30), 42, 49, 
281.
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fides. 73 Forestiller man sig ligefrem iturevne strenge, iler cikaden med dens vellyd 
til hjælp og opfylder talemåden: Musicam Dijs curæ esse (”Saytenspiel ist Gott 
gefellig”). 74 Varmet ved så megen betydningsfuldhed ville man være tilbøjelig 
til at udbryde: ”Intet ikke resonant.” Og bliver brat nedkølet 75 af ekko: ”ikke 
resonant.” Alt er resonant, blot ingen kritisk resonans. En ånd af emblematik 
gennemstrømmer Rosas variation af den kritiske teori. I intet ikke at erkende 
åndrighed, intet at måtte tage uden vits, tilbyder momentant takket være 
det førmodernes allegoriseringsteknikker aflastning fra den moderne verdens 
rationaliseringspres.

Trods diffus allestedsnærvær mødte vi hidtil intetsteds resonansen udtrykkeligt. 
Anderledes, når en lyd lægges ved siden af en anden. Fordoblingen af lydene 
retter opmærksomheden på deres interne forhold. Heller ikke i emblematik 
sniger resonansen sig ind. Ganske vist er det nok: Unam tange, sonant (at berøre 
en og to klinger), eller bedre: Aliis pulsis resonabunt (disse vil klinge med, så snart 
de andre klinger). 76 Men så snart Athanasius Klinger i sin Musurgia universalis 
overlader emblemet til titelbladets kobberstik, unddrager han lydene beskuelsen 
og som experimentum (”kunst=stykke”) gør dem til genstand for iagttagelsen, 
begynder resonare at forbinde sig hermed. Ved sin titel minder intet om, at 
Musurgia egentlig også skulle have været en monotematisk resonansbog, og selv i 
teksten forekommer resonans (resonantia) aldrig. Kun ”at give genlyd” (resonare) 
optræder lejlighedsvis. Her beskriver mottoet Chorda chordam distantem mouere 
solet (”En streng kan bevæge en særskilt anden og få den til at tone”), som 
ligger til grund for den meget studerede lb.IX, elementarscenen for det, der 
herefter kaldes resonans. 77 Kun den første streng behøver at blive berørt, og  

73  Philippus Pincinellus/Augustinus Erath, Mundus Symbolicus II, Köln 1681,lb. XXIII, 1,3.
74  Alciati, ibid., Nr. 108. Reinhold Hammerstein, Von gerissenen Saiten und singende Zikaden. 
Studien zur Emblematik der Musik, Tübingen/Basel 1994.
75  [Talemåden kalt erwischen betyder ”overrasket” t.o.]
76  Picinellus/Erath, ibid. II, lb. XXIII 4,26.
77  Athanasius Kircher, Mvsvrgia vniversalis sive ars magna consoni et disoni, Rom 1650, ND 
Hildesheim 1970, II. 210/[Phonvrgia nova sive conjvgvgivm mechanic-physicum artis & natvræ 
paranympha phonosophica cocinnatvm, Kempten 1673]/ Neue Hall=vnd Thon=Kunst, overs. Af 
Agathus-Carion [Tobias Nisslen], Nördlingen 1684, ND Hannover 1983, 134; “Resonantz”135. 
Den tyske “Hallkunst” svarer ikke til den latinske ars resoni.
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straks klinger den anden uberørt med. Resonans fremkalder studsen. Strenge 
begynder at svinge med, lige meget om de er forbundne gennem den samme 
krop eller adskilte gennem forskellige, men hinanden nærliggende legemer, 
samstemte stærkt, proportionerede svagere, medens ikke-proportionerede tier. 
På spørgsmålet: Quomodo chorda chordam intactam mouevat (”Hvorledes en 
berørt streng får en uberørt til at klinge”) 78 følger svaret: Dels gennem maksimal 
lighed eller proportion, dels gennem egnede medier, men i første linje gennem 
luften, der gennemtrænger alt såvel legemer, der klinger gennem indre luft, og 
dem, der klinger gennem ydre luft. Og næppe er den uberørt klingende strengs 
første kunststykke fuldbragt, før det engang erkendte resonansprincip spreder 
sig i nye cirkler. På samme måde bliver det menneskelige cor (”hjerte”) åndens 
sæde og residens, og alle livsånder, fra affekterne til kroppens kræfter uberørt 
bevæget som anden strenge gennem den første, unde si spiritus nostri chordæ 
forent (”Wann unsere Lebens-Geister Saitten wären” (som om vore livsånder var 
strenge)). 79 Til sidst må man lade det samlede skaberværk bero på det samme 
princip. Derimod kan der endnu ikke være tale om, at resonans ophøjes til rang 
af titel eller størknet som en term.

Hvad Kircher tilbyder, rækker fra den mest snævre til den videste resonans, 
dog med præference for den første. Jo mere resonansen udvider sig til andet end 
strenge, til hjertet i skikkelse af chorda cor movet, eller til universet i vidunderligt 
forhøjet magi, desto længere, jo mere den derimod begrænser sig til strengen, 
men som første og anden, desto snævrere bliver begrebet: Chorda chordam movet. 
Åbenbart søger Resonans kritisk det snævreste begreb. Dette lader imidlertid 
to flanker stå åbne, der forhindrer det i helt at komme til sig selv. Den første 
åbenhed opstår gennem forskellen tacta/intacta (berørt/uberørt), der må bestå, 
hvis resonans skal kunne opstå. Selv den mest kritiske indsnævring må ikke 
gå så vidt, at den samtidigt lukker sig om sig selv. Fuldkommen er resonans 
kun som infraringe ufuldkommen, hvad der pålægger kritikken erfaringen af en 
uomgængelig forskel, den være nok så lille. Den anden åbning er betinget af, at 
talen om strenge ikke blot bliver stående ved synet af veritable strenge, men ordet 

78  Kircher, Mvsvrgia II, 211/ Neue Hall==vnd Thon=Kunst, 133.
79  Kircher, Mvsvrgia II, 211/ Neue Hall==vnd Thon=Kunst, 132.
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strenge svinger med (”som hvis vore livs-ånder var strenge”); nerverne dukker op. 
Overalt hvor elastisk spænding bliver udholdt, tænker man på udspændte strenge. 
Således, at det også her må indrømmes: Selv den mest kritiske indelukning 
af strengen i bogstavelighed kan ikke underbinde bogstavens insisteren [das 
Drängen des Buchstabens] på at gå ud over bogstaven, uden at resonansen, som 
den, der skulle være tale om, lider skade. Resonans i den mest snævre betydning 
er ikke mulig, uden at den kvæles. Forskellen mellem berøring og ikke-berøring 
er, som forskellen mellem stemning og ikke-stemning, en nuance for det fineste 
gehør. Den vil holdes åben. Skønt det kritiske resonansbegreb ikke ganske enkelt 
en gang for alle lader sig adskille fra det førkritiske, giver fordringens strenghed 
i intet moment efter. 

Modelscenen med de to lyde fører videre. Af Kirchers kunststykke bliver en 
generation senere i Académie des sciences et akustisk eksperiment, der frembringer 
to modsatte teorier. På den ene side modificerer Joseph Guichard Du Verney de 
to lyde, idet han flytter dem fra himmelsengen [Prunkbett] til det hårde bord. 
Det viser for det første: Det andet instruments medsvingen finder kun sted, 
såfremt det er stemt på samme måde som det første, og for det andet: Den 
ubrudte kæde af berøringer mellem dem er påkrævet; løfter man den ene af de 
to lutter fra bordet, så hører resonansen op. 80 Hvad Kircher endnu beundrede 
som uberørthed, forklarer Du Verney som en følge af berøring. Denne opfattelse 
modsiger Claude Perrault, der ikke knytter udbredelsen af lyden til nogen 
kontinuerlig overføringsvej, men derimod ser den som støj, der som sådan 
allerede er alt for meget på færde. Hvis resonans hos Du Verney har brug for at 
blive befordret, så skal den hos Perrault forhindres. 81 Dér ønsket genlyd [Hall], 
er den her forstyrrende ekko [Wiederhall]. Det er ikke to resonanser, det er en 
og samme resonans, der er stridens genstand, forstærkning og ophobning på 
den ene side, afdæmpning på den anden. Det skyldes, at en forskydning baner 
sig vej ved den anden lyd. I dens sted træder ikke som hos Kircher verdens store  

80  Joseph Guichard Du Verney, Traité de l’organe de l’ouïe, Paris 1683, 79-84, cit. fra Kursell, 
ibid. (se note 87), 214f.
81  Claude Perrault, ”Du bruit”, in: Claude og Pierre Perrault, Oevres diverses de physique et de 
mécanique, Leiden 1721, 153-293, 249-260, cit. fra Kursell, ibid. 215f.
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univers eller menneskets lille, som antages at svinge med, heller ikke hjertet, 
derimod strengt og udelukkende det menneskelige øre. Det lyttende øre erfarer 
resonansen ambivalent; på den ene side således, at det for lutter resonans intet 
kan høre, på den anden side således, at det uden resonans overhovedet intet ville 
kunne høre. Også forskydningen af resonans fra den anden lyd til høreorganet 
er en metafor. Holder den stand mod kritikken?

Lad os foretage springet til Hermann Helmholtz’ hørelsens fysiologi, 82 der 
går for at være hørelsens resonansteori. Over omvejen over lydbilledet, som vi 
fulgte først i emblematikken og så i eksperimentets form, nåede vi frem til det 
punkt, hvor barokkens medsvingen af mikro- og makrokosmos faldt bort og blev 
erstattet af hørelsens organ. Her rejser der sig to spørgsmål. Er øret en metafor 
for den anden lyd eller ikke? Hvad betyder i dette tilfælde uberørt? På det første 
spørgsmål svarer Helmholtz: Lyden er allerede for længst blevet erstattet af et 
af dens følgeinstrumenter, nemlig [das] ”Clavier”. 83 Klaveret træder ikke blot i 
stedet for den første lyd, men fantastisk nok også i stedet for den anden. Ganske 
vist har også klaveret og netop det sin plads i det menneskelige gehør. Men i 
det inderste indre øre [Innenohr] befinder det organ sig, i hvilket lyden støder 
sammen med nervespidserne. Først for nyligt blev det anatomisk præpareret af 
Alfonso Corti. Dette tillod at erkende, at det langt fra blot er som et klaver; det 
er et klaver. Det skyldes kun talemåden, at det Cortiske organs faser fremstår 
”som strenge” 84 eller ”som klavertangenter.” 85 I virkeligheden er de strenge, de 
er tangenter. For Helmhotz-skolen er klaveret i gehøret ingen metafor. 86 På det 
andet spørgsmål svarer Helmholtz, hvis man følger Julia Kursell: Rækkefølgen på 
den første og den anden omvendes. Medens lydkilden hidtil stod i forgrunden 
og det drejede sig om at eftervise den berøringskæde, der gik fra lyden over 
ligheden til øret, vender princippet sig nu om, og øret bliver nu den egentlige 

82  Hermann Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die 
Theorie der Musik (1863), Braunschweig 1865.
83  Helmholtz, ibid. 65f, 77-81, 86ff.
84  Helmholtz, ibid. 211.
85  Hermann v. Helmholtz, Über die physiologischen Ursachen der musikalischen Harmonien 
1857, München 1971, 31,33. 
86  Wolfgang Scherer, ”’Saitenspiel’-Resonanzkörper im 18. und 19. Jahrhundert”, in: Karsten 
Lichau o.a. (Hg.), Resonanz (se note 15), 87-99, 97f.
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producent af den hørte lyd. Kursell vejrer et ”epistemisk brud”. 87 Hvis lyden 
ikke mere konciperes som virkning af en kilde, men som ørets frembringelse, så 
er lydlederen afskåret [durchschnitten], og det påvirkede systems egenfrekvens 
adskiller dette fra det påvirkende system. ”Resonansen finder sted mellem to 
hinanden berørende, men diskontinuerlige svingningsduelige systemer.” 88 
Dermed er diskontinuitet trådt i stedet for kontinuitet, og termen berøring, der 
egentlig tilhører den ældre hypotese, vender ganske vist sprogligt tilbage i den 
nye, men i en forandret betydning. Den muterer til berøring uden berøring, 
og dette forstås ifølge Kursells forslag bedst som kontiguitet og holdt ude fra 
similaritet som berørende berøring. 89

2. Som berøring/berørthed [Rührung]

Berøringen viser en spændvidde, som på den ene side omfatter fysik og mekanik 
og på den anden side omfatter teologien. I platonismen står ἅπτεσθαι for den højst 
mulige tilnærmelse til Gud, 90 hos Aristoteles har den sin plads i fysikken. 91 Alt 
dette omfatter Kant, som vi nu vender os mod. To iagttagelser skal forudskikkes. 
Den første: Berøring er noget andet end berørthed. Forskellen er så dyb, at 
Kant taler om berøring, hvor berørthed ikke er rammende og om berørthed, 
hvor berøring ikke rammer. Uden sprogets (i dette tilfælde det tyske sprogs) 
spekulative kraft, som Hegel lod sig inspirere af, er der allerede hos Kant intet at 
stille op. Det handler jo om to grundforskellige ting, der benævnes på en næsten 
ens måde. Den anden iagttagelse: Der viser sig en stærk kontinuitet mellem 
den førkritiske og den kritiske Kant. Berøring tilhører oprindeligt matematikken 
og fysikken. Af den uigennemtrængelighed, der er særegen for legemerne, 
følger deres væren-sammen kun i modus af contactus (berøring) eller contingere  

87  Julia Kursell, Epistemologie des Hörens. Helmholtz’ physiologische Grundlegung der Musiktheorie, 
Paderborn 2018, 13,18,23f, 204,235.
88  Kursell, ibid. 236.
89  Kursell, ibid. 201, 205, 212, 236; om baggrunden 204 note 8. 
90  Platon, Phaid. 67b; Symp. 212a; Resp. VI 484b; Tim. 71e, 90c. Plotin, Enn. V, 1,11; V, 6,6; 
VI, 9,4: ἐφάπτεσθαι. Dionysius Areopagita, EH I, 5: καθαρῶν καθαρῶς ἐφάπτεσθαι.
91  Aristoteles, Phys.V,3.
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(berøren), det vil sige som et spil [ein Aufeinandertreffen] mellem tiltrækning og 
frastødning. 92 Netop denne beskrivelse bevares også i den senere fase. ”Berøring 
i den fysiske betydning er den umiddelbare virkning og modvirkning af 
uigennemtrængeligheden.” 93 Til grund for den ligger den matematiske berøring 
i skikkelse af tangenten. Hvis legemets uigennemtrængelighed forbindes med 
spændingen mellem tiltrækning og frastødning, virkning og modvirkning, 
bliver den til et fysisk fænomen, der hører hjemme i dynamikken. Heroverfor 
er der såvel i den førkritiske som i den kritiske fase kun tale om berørthed i 
skrifter med æstetisk indhold, og tilmed således at den på forhånd er forbundet 
med distinktionen mellem det skønne og det ophøjede. I begyndelsen optræder 
berørthed som noget, der på samme måde kendetegner mødet med såvel det 
skønne som det ophøjede. ”[B]erørtheden af begge er behagelig, men på meget 
forskellige måder.” Senere bliver forskellen imidlertid så stærk, at berørtheden 
under eksklusion af det skønne, begrænses til kun at gå på det ophøjede og 
det skønne overlades til det charmerende [der Reiz]. ”Det ophøjede rører, det 
skønne charmerer.” 94 Denne eksposition af charme og berørthed råder også i 
Kritik der Urteilskraft, blot optræder den nu under et kritisk fortegn. Den ”rene” 
smagsdoms status, som kritikken arbejder sig hen imod, tillader ingen iblanding 
af hverken charme eller berørthed. 95 Dog for så vidt som det skønne og det 
ophøjede også er retningsgivende på de rene smagsdommes niveau, sker det ikke, 
at charme og berørthed, der på niveauet for de sanselige smagsdomme holder 
forskellen mellem det ophøjede og det skønne i gang, simpelthen forsvinder 
fra kritikken. Eftervirkningen af dens form er uformindsket. Definitionen af 
berørthed som en følelse, som kun fremkalder behaget [Annehmlichkeit] gennem 
øjeblikkelig hæmning og derpå følgende desto stærkere udstrømning, gentager 
sig ord for ord i definitionen af det ophøjede. Ikke blot forbliver den sanselige 
berørthed stildannende for det ophøjedes rene følelse, men også omvendt. 
Berørtheden optager det, som allerede er blevet sagt om berøringen. Hvad  

92  Kant, Monadologia physica 1756, prop.VIII og IX,WW (Weischedel)I, 540-547.
93  Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft 1786, A 59f, WWV, 67.
94  Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 1764, A4f, WWI, 826f.
95  Kant, Kritik der Urteilskraft 1790, §§ 13ff.
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der var gået forud i dynamiseringen af den matematiske berøring gennem den 
fysiske, virkning og modvirkning, tiltrækning og frastødning, 96 fortsætter sig 
her direkte som hæmning og udstrømning. 97 Og begge gange har foreteelsen det 
pludseliges karakter, ved berøringen i skikkelse af tryk og stød, 98 ved berørthed 
gennem hæmningens stejle øjeblikkelighed, hvormed det ophøjede indtræffer.

To indvendinger melder sig i forgrunden ved den nærmere indtrængen i 
Kants tekst. For det første: Man kan ikke beklage sig over, at Kant ikke skulle 
have været bevidst om, at der mellem berøring og berørthed er indtrådt en 
metafor. Faktisk ligger den matematisk-fysiske betydning under for en 
forskydning på vejen til den æstetiske. Termerne berørthed og berøring skiller de 
to betydningslag ligeså tydeligt ad, 99 som de røber de adskiltes blivende relation. 
De gør det endda så præcist, at berøringen ligefrem slår to gange igennem i det 
begrebslige design af berørthed. Ikke alene indfarves berørtheden umiskendeligt 
[bis in die Wolle gefärbt] af den brydning, der kendetegner berøringen som 
tiltrækning og frastødning, derimod gør også betydningslagene i det dynamisk- 
og matematisk berørende sig klar til at påtrykke det ophøjedes æstetik, til forskel 
fra det skønnes, på todelingen i matematisk og dynamisk-ophøjet, 100 hvis man 
ikke straks vil lade det blive ved det bibelske par for guddommelige egenskaber 
”storhed” og ”magt”. 101 På trods af enhver deling erkendes en underliggende 
gennemtrængelighed, som der skal vendes tilbage til. For det andet: Man kan 
heller ikke beklage sig over, at Kant med dommen ”barbarisk” har forvist charme 
og berørthed fra de rene smagsdommes område 102, i det mindste ikke således at 

96  Kant, ebd. A 43, WWV, 306 ”Rührung eine Empfindung, da Annehmlichkeit nur vermittelst 
augenblicklicher Hemmung und darauf erfolgender stärkerer Ergiessung der Lebenskraft gewirkt 
wird, gehört gar nicht zur Schönheit.” 
97  Kant ibid. A 75, WWV, 329: Berørthed som det ophøjedes følelse er en lyst: ”welche nur 
indirecte entspringt, nämlich so, dass sie durch das Gefühl einer augenblicklichen Hemmung der 
Lebenskräfte und darauf sogleich folgenden desto stärkern Ergiessung derselben erzeugt wird, 
mithin als Rührung kein Spiel, sondern Ernst in der Beschäftigung der Einbildungskraft zu sein 
scheint”.
98  Kant, Met. Anfangsgründe A 57, WWV, 65.
99  Med undtagelse: Kant, Beobachtungen, A 4, WWV I, 826: ”berühren”.
100  Kant KdU A 78f, WW V, 332.
101  Sl 145, 3.11; Ef 1,19 (Luther).
102  Kant, ibid. A 38, WW V, 302.
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der opstår et behov for at indhente det tabte. 103 I tilfælde af at ønsket om at 
rehabilitere berørtheden skulle rette sig mod Kant, kan det være nyttigt at gå 
tilbage til Kant selv for ikke blot at iagttage hans ånd, men hans bogstav, og se, 
hvilken rolle charme og berørthed efter den overfladiske afskedigelse bliver ved 
med at spille bagom ryggen før som efter.

Hvad berørthed har at gøre i æstetikken er ikke blot problematisk på grund 
af dens herkomst fra den matematisk-fysiske berøring, og ikke kun, fordi 
iblandingen af sanselige følelser er nedværdigende for den rene smagsdom. 
Berørthed er derimod som sådan problematisk. På samme måde som det 
hermed beslægtede ophøjedes stilling i æstetikken er problematisk, for hvis 
gennemførelse det skønne havde været tilstrækkelig. 104 For det ophøjedes 
vedkommende gør Kant kun krav på, at det ”blot” er et ”appendiks”, 105 og 
man må være begavet med tilpas ironi for deri, med Hartmut Böhme, der 
opfatter det ophøjede som en ”erratisk blok” i arkitektonikken, 106 ud af den 
betonede undervægt at høre en ubetonet overvægt. Det ophøjede indtræder i 
den klassisk-skønne digtnings verden på nøjagtig samme måde som Longins 
De sublimate bryder ”eksplosionsagtigt” 107 ind i Platon, Aristoteles og Horats 
klassiske poetikker. I hvert enkelt punkt bringer det modsætningen til det 
skønne. Under alle omstændigheder står charme og berørthed ikke side om 
side, snarere det formfuldt begrænsede der og her det formløst ubegrænsede, 
der det formålsbestemte, her det formålsløse, eller bedre: det formålsstridige; 
der det passende, her det upassende; der orden, her øde, kaotisk uorden. 108 
Man skal opfatte det ophøjedes forstyrrelse som destruktion, der uundgåeligt 
sker, når alvoren selv indtræder i det skønnes og den frie legs verden. Alvoren 

103  Caroline Torra-Mattenklott, Metaphorologie der Rührung. Ästhethische Theorie und Mechan-
ik im 18. Jahrhundert (THGLSK.TA 104) München 2002. 
104  Kant, ibid. §59, hvor summen af den æstetiske dømmekraft bliver opregnet alene ud fra 
det skønnes fortegn.
105  Kant, ibid. A 77, WW V, 331.
106  Hartmut Böhme, ”Das Steinerne. Anmerkungen zur Theorie des Erhabenen aus dem Blick 
des ’Menschenfremdesten’”, I: Christine Pries (Hg.), Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und 
Rössenwahn, Weinheim 1989, 119-141, 199.
107  Craig Kallendorf, Art. Erhabene, das, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik 2, 1994, 
1364.
108  Kant, ibid. A 74-77, WW V, 329-331.
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indtræffer, når fornuften selv pludseligt kræver lydhørhed i forstandens spil frem 
og tilbage. Hvad dens optræden har med berørthed at gøre, bliver tydeligt ud fra 
den omtalte platoniske tradition, der ikke hviler, før berøringens verber relateres 
til Gud og det guddommelige. 109 Det ophøjede lader sig ligeså lidt skaffe ud 
af verden, som det lader sig fastholde i den; hverken det ligefremt store eller 
det ligefremt mægtige har deres plads i verden, men snarere i det menneskelige 
gemyt, som er fornuftens sæde. Således som det skønne og det ophøjede 
befinder sig i et modsætningsforhold, således også charme og berørthed; de er 
”uforenelige”. 110 Medens det skønne indbyder til rolig kontemplation, hensætter 
det ophøjede i bevægelse; 111 berørthed er emotion, ”bæven”, 112 ”rystelse”. 113 
Den burde drive det skønnes stemning til misstemning og forstemthed og 
få det emblematiske billedes strenge til at briste, dersom ikke berørtheden til 
forskel fra det skønnes charme, der kun sker som tiltrækning og takket være 
sin herkomst fra berøringen, som er kendetegnet ved brydningen mellem 
tiltrækning og frastødning, tillader at tilforordne det voldsomme destruktive 
potentiale på omvejen over forstyrrelsen under det samme mål som det skønnes 
charme. Hvis det skønne fører følelsen af livets ubrudte – ”directe”– befordring 
med sig, så fører det ophøjede til det samme mål, blot brudt –”indirecte”–, idet 
den pludselige hæmning af livskræfterne straks efterfølges af den desto større 
udstrømning af disse kræfter, med netop denne afveksling mellem virkning 
og modvirkning, som berøringen har indpræget på berørtheden. 114 Som den 
anden lyd i forhold til den første, således finder berørthed sted som resonans af 
berøring. 115

109  Se note 99.
110  Kant, ibid. A74, WW V, 329.
111  Kant, ibid. A 79, 97, 122, 221,V, 332, 345, 364, 436.
112  Kant, ibid. A 97, V, 345.
113  Kant, ibid. A 122, V, 364.
114  Kant, ibid. A 74, V, 329.
115  Caroline Welsh, ”Von der Ästhethik der Rührung zur Autonomieästhethik. Physiologie und 
Ästhethik bei Kant und Schiller”, in: Marie Guthmüller/Wolfgang Klein (Hg.). Ästhethik von 
unten. Empirie und ästhethisches Wissen, Tübingen/Basel 2006, 113-139; samme: ”Resonanz – 
Mitleid – Stimmung: Grenzen und Transformationen des Resonanzmodells im 18. Jaahrhundert” 
In: Karsten Lichau (Hg.), Resonanz (se note 15) 103-122. 
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3. Som stemning

Ensemblet af genlyd, berøring og stemning betegner betingelser for resonans. 
Utænkeligt at et af begreberne kunne udeblive. Kritikken af resonans har brug 
for dem alle tre. Som nominaliseringen af stemmer slutter stemning  116sig hverken 
til det intransitive verbum (at afgive sin stemme, at give lyd [voziferieren] eller til 
det transitive (at stemme et instrument). At det for stemning i den betydning, som 
her forfølges, udelukkende er den anden sprogbrug, der har vægt, lader erkende, 
i hvor høj grad dens stemme ikke er den vokale, men den instrumentale. To ting 
er med Wellbery karakteristisk for begrebets tidligt moderne fase. 117 Den første 
angår den objektive side; den handler om stemningen af et instrument, som 
omfatter tre aspekter. Først den håndværksmæssige stemmen, der overfører det 
forstemte i det stemte, således at resultatet heraf, stemningen, der hermed er lagt, 
endelig for det tredje dens disponibilitet [Verfügbarkeit] for spillet. Aspekterne 
præparation, temperatur og disposition beskriver anskueligt stemningens 
objektivitet. Den anden ting angår stemningens subjektive understrøm. For 
sig har stemning som produkt af den objektive kunstlære intet at gøre med 
personers tilstande. Først ”den ved den metaforiske overføring på det sjælelige 
betingede gradvise frigørelse af begrebet fra denne udelukkende ’objektive 
betydning’[…]” 118 afstedkommer subjektiveringen heraf. Og denne kender ikke 
alene forskellige grader, men også et tydeligt vendepunkt. Et er, når ’subjektive’ 
stemninger, psykiske eller sociale, beskrives som genstande, noget helt andet, 
når stemningen selv lægger an til at blive et subjekt og agere som et sådant.

At stemningen opnår denne fornemme rang, sker i den samme tekst, der 
også tydeligt profilerede charme og berørthed, Kants Kritik der Urteilskraft. 

116  Portalen til den nyere stemningsdiskurs: Wellbery, Art. Stimmung 2003 (se note 36). Sene-
re: Kerstin Thomas (Hg.), Stimmung. Äsththische Kategorie und künstlerische Praxis, Berlin/Mün-
chen 2010; Hans-Georg v. Arburg, Stimmung/Mood, Köln, u.a. 2010; Anna Katharina Gisbertz 
(Hg.) Stimmung. Zur Wiederkehr einer ästhethischen Kategorie, München 2011; Hans-Georg v. 
Arburg/ Sergej Rickenbacher (Hg.), Concordia discors. Ästhethiken der Stimmung zwischen Lite-
raturen, Künsten und Wissenschaften, Würzburg 2012; Friederike Reentz/Burkhard Meyer-Sicken-
diek (Hg.) Stimmung und Methode, Tübingen 2013.
117  Wellbery, ibid. (se note 36), 707a.
118  Wellbery, ibid. på det angivne sted. 
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Til forskel fra de to førstnævnte, har stemning aldrig drevet det til at blive en 
overskrift, ikke engang §§ 9 og 21, i hvilke den dominerer; Kant har kaldt §9 
nøglen til hele værket. 119 Og med stemning introduceres samtidigt spillet. Det 
påfaldende er, at begge begreber stammer fra den dagligsproglige tale; spillet 
fra den løsere bemærkning, at noget må sættes i spil, og så er spillet der allerede; 
Stemningen gennem vendingen, at noget skal stemme sammen, og kort herefter 
står stemningen. Det er beskrivelser af det samme: Spillet er, hvad der stemmer 
sammen, og stemning er, hvad der finder sted i spillet. Pludselig bliver det, 
der i hverdagssproget blot henkastes i en flad bue, anledning til den stejleste 
kurve, der ikke flader ud, før ”spillet” og ”stemningen” står der. Overleverer 
spil og stemning privathedens æstetiske dom? På ingen måde, svarer Kant, 
snarere bliver de først nu sat i værk i en betydning, der lader sig almengøre. 
Skønt begge er ’subjektive’, gør de krav på en ikke-subjektiv betydning. Her 
forfølger vi kun stemningens linje og forudsætter stiltiende det samme for 
spillet. Navneordet stemning dannes ifølge Kant af to verbale elementer, 
gennem henholdsvis bestemmen og samstemmen. Hvad angår samstemmen, så 
går dette på de forskellige erkendeevner, af hvilke der nævnes to, forstand og 
indbildningskraft. Hvis, som bekendt, forstanden ensidigt foreskriver domme 
over indbildningskraften, handler det kun om den bestemmende dømmekrafts 
ydelse, ikke den reflekterende, som er påkrævet for æstetikken. Hvis derimod 
det frie spil mellem begge erkendeevner træder i stedet for den bestemmende 
over- og underordning, så opstår samstemtheden af gemyttets kræfter, hvis 
levendegørelse gennem charme og, i tilfælde af at fornuft og ophøjethed tages 
med i betragtning, berørthed, der allerede har været talt om. Hvad derimod 
angår det bestemmende, så synes dette allerede at være virkeliggjort og afsluttet for 
det æstetiske formåls vedkommende. På ingen måde, lyder Kants svar. Ganske 
vist bestemt af en forstandsdom og, eftersom den sker uden begreb, afgjort ikke 
hørende til den bestemmende, men ”blot” 120 til den reflekterende dømmekraft, 
sker smagsdommen dog ikke uden ”bestemmelsesgrund”. 121 Denne ligger i det 

119  Kant, ibid. A 27, WW V, 29.
120  Kant, ibid. A XXIV, WWV, 251.
121  Kant, ibid. A 28, WW V, 295.
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indbyrdes forhold mellem forestillingskræfterne, følgelig i deres proportionerede 
stemning, der som sådan ikke forbliver privat, derimod kan antages hos enhver. 
Dermed er stemningen konstitueret fra to sider, såvel fra bestemmelsen som fra 
samsstemtheden [Zusammenstimmen].

Med slutsætningen i §9 er der ud af en musikteknisk stemning blevet 
dannet et æstetisk begreb. Det begynder sin filosofiske, psykologiske, 
sociologiske, antropologiske, litteraturteoretiske karriere som metafor, indtil 
det, ifølge Wellberys indtryk, er blevet ”dumt” og i vor tid er bukket under. 
En af grundene til dette er tabet af den musikalske dimension. Hos Kant er 
den endnu tydelig. Samstemningen af erkendeevnerne bringer ”lyst ved 
harmonien.” 122 Forskydningen, som stemningen vil foretage, lader sig dog 
erkende. Går man de tre aspekter af den objektiv-musikalske betydning efter, 
så er proportion [proportioniertheit] i §9 og stemningens disposition for den 
almene brug i §21 uden videre bevaret. Dog er det første moment, den tekniske 
stemnings fremgangsmåde, gået tabt. Og hermed er stemmerens figur faldet 
bort. Hvad, Kant fremfører som stemning, mangler en stemmer. Den indtrufne 
subjektivering har af alle ting netop mistet stemmerens subjekt. Her ligger 
vindingen ved den æstetiske stemningsmetafor. ”Kant sigter åbenbart mod 
noget, som ikke lader sig tænke med den bogstavelige brug af det musikalske 
stemningsbegreb.” 123 Tænkeligt bliver det ikke-tænkelige først under afkaldet 
på den objektive stemningsprocedures subjekt. Så vidt forskydningens negative 
ydelse med hvilken også den positive træder desto tydeligere frem. Gennem 
udblændingen af subjektet bringer stemningen selv sig i den opståede tomme 
plads’ position. Den bliver konceptualiseret som erkendeevnernes ”selv-
stemning”, det være sig som selv-proportionering eller som selv-disposition. 
I hvor høj grad, spilbegrebet kommer til hjælp, er evident. Også spillet, som 
formår at spille hen over spillets subjekter, spillerne, og gøre dem til elementer 
af spillet, bereder sig nu til at blive et transcendentalt kvasi-subjekt. Heri mødes 
det med stemningen. Det karakteristiske ved det Kantske stemningsbegreb 
er, at det netop udsætter det jeg-forhold, som vi forbinder med stemningen. 

122  Kant, ibid. A 29, WW V, 296. 
123  Wellbery, ibid. 708b.
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Endnu engang: Stemningens stemme er primært ingen menneskelig vokal, 
men derimod det instrumentale strengespils stemme. Det er dette, der holder 
stemningen på selv-stemningens og det frie spils niveau. Nu er vi klædt på til at 
gå over til psalteren, nej, ikke egentlig at gå over til, men blot fastholde, i hvilken 
grad vi allerede befinder os ved og i den.

4. Som psalter uden psalter

Lad os forestille os, at som tidens gave er psalteren nu ligeså forsvundet, som 
den engang var givet; ganske vist ved man muligvis mere om salmerne end 
nogensinde, men intet mere om psalteren, og befinder sig i en tilstand uden den, 
så borger ikke desto mindre resonans, genlyd, berøring og stemning for, at en 
forborgen viden om den forbliver virksom. Vi vil endnu engang gribe tilbage til 
resonansens tre elementer i omvendt rækkefølge og spidse dem til for at generere 
den betydning, som psalteren uden psalter ikke ophører med at insinuere. 

Stemning, således hævder vi, må, før den udvides til vejr, landskab, atmosfære, 
litteratur, børs, erhvervsliv, samfund, legitimerer sig i forhold til den musikalske 
primærbetydning. Kun således vil man kunne måle den metaforiske spænding, 
som opstår ved forskydningen til det æstetiske. Også dette hævder vi. Stemning 
kan hverken opstå gennem udelukkende at føres tilbage til primærbetydningen, 
eller bestå gennem fuldstændig frigørelse fra den. Som element af et kritisk 
resonansbegreb findes den kun så længe, den metaforiske spænding varer ved, 
hvilket forudsætter, at den enten endnu slet ikke er begyndt og heller ikke 
allerede igen er ødelagt. Spænding (tension), hvis det karakteriseres således, 
evokerer billedet af en streng, spændt ud mellem to fixpunkter, nærmere: kun 
den ene er fixeret, den anden fixérbar. Som paradigmet stemning lærer, ligger 
der allerede noget stemningsagtig i ordenes spænding, uanset hvilke, skønt 
vi samtidig har måttet erkende, at det for det meste mangler den musikalske 
betydning, hvis tilstedeværelse, der krævedes. Det er ikke nok at tale om ordenes 
strengespil for at beskrive en teksts eller tales metaforspil. Ligeledes er det heller 
ikke nok at tale om strengespil i sjælen, der læser teksten eller lytter til ordene. I 
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begge tilfælde mangler forholdet til det bogstavelige niveau, som er uundværligt. 
Stemning qua temperatur er og bliver kritikken af stemningen. Kontakten 
med strengenes strengespil må ikke briste. Således forbliver det nødvendigt at 
hidkalde strengespillet selv. Her er det. Det optræder som lyde, psalter, cembalo, 
clavichord, hammerklaver, alt efter i hvilket instrument det inkulturerer sig, i 
clavichorden som pilotinstrument for det 18. århundredes følsomhed, i klaveret 
som det 19. århundredes husinstrument. Men selv i den bogstavelige betydning 
er strengespil ikke lig med strengespil. Bortset fra temperaturens forskellighed, 
det være sig veltempereret eller andet, består den forskel mellem clavichorden 
og klaveret: i hviletilstanden er det første uafdæmpet, dette afdæmpet. Med 
mindre det afsikres gennem pedalen, forholder det borgerlige møbel sig stille 
for sig selv. Clavichordens strengespil står permanent ubeskyttet åben som 
modtagelighed [Empfänglichkeit], der ikke ikke kan modtage, selv når den i et 
bestemt moment intet modtager. På samme måde og endnu stærkere klaveret, 
når låget er fjernet, afdæmpningspedalen er trykket ned og ”bestrengningen er 
blotlagt”; kalder jeg ind i det ubeskyttede strengespil først a, så e, så i, o og u, så 
svarer det nøjagtigt på samme måde. Men ”ikke som et musikalsk instrument”, 
som Johannes Nepomuk Czermak fremhæver, ”derimod som et ekko”. 124 Ikke 
jeg spiller toner på klaveret, derimod spiller klaveret selv: Spil i spillet. Den 
fundamentale forskydning er indtrådt, at instrumentet, der står synligt for alles 
øjne, og som ikke kan overtræffes i musikalsk primærbetydning, ikke bruges 
som instrument. Det drejer sig jo ikke om at fremkalde toner af strengespillet 
ved at trykke på bestemte tangenter, derimod at strengespillet selv bliver hørbart 
som strengespil. Det drejer sig ikke om modtagelighed [Empfindlichkeit] og 
modtagelse [Empfindung], men om modtagelighed som ren modtagelighed. 
Og på samme måde som med strengespil, således også med stemning. Den 
bliver nu hørbar ikke som bestemt, således eller anderledes stemt, derimod som 
sig selv. Ganske vist må den først være til stede i sin primærbetydning, og så 
også – uden afdæmpning – tillige ikke i primærbetydningen. Som strengespil og 

124  Johannes Nepomuk Czermak, Das Ohr und das Hören. Vortrag, gehalten 12. Februar 
1868, in: GS II Populäre Vorträge und Aufsätze, Leipzig 1879, 30-59, 57f. Cf. Helmholtz, ibid. 
III.
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stemning, således også psalteren. Den må være der for også ikke at kunne være 
der. Eller for ikke at være der må den i det mindste have været der. For at kunne 
sige hvad stemning er, ville man være nødt til at opfinde psalteren, hvis den ikke 
havde fandtes. 

Berøring, æstetiseret til berørthed, synes næsten at kunne blive til hvad som 
helst, herunder netop også, at berøring bliver til berørthed. Imidlertid viste 
det sig: berøring er berørthedens kritik. Deraf kommer det, at den æstetiske 
dømmekrafts berørthed ikke står til rådighed som ren masse, der efter 
forgodtbefindende kan tilvælges med henblik på den billedlige anvendelse eller 
fravælges og forkastes som blot sanselig følelse. Snarere, således som den kritisk 
forbliver relateret til sin prøvesten, spændingen mellem berøringens tiltrækning 
og frastødning i den matematiske og dynamiske betydning, således former den 
på sin side gennem sit matematiske og dynamiske lag det ophøjedes æstetik 
som en sådan, der udgøres af to dele, nemlig storhedens æstetik og magtens 
æstetik. Og ligesom berørtheden på den ene side ikke lider skade, når den med 
dens karakteristiske afveksling mellem tiltrækning og frastødning, af hæmning 
af følelsen og udstrømningen af den, slår ind på den negative lysts omvej, men 
til sidst dog endnu bøjer sig ind i den positive lyst, i hvilken charmen råder 
ubrudt, således kan den på den anden side kun tjene den kritiske disciplin, 
når den så vidt muligt har del i berøringens primærbetydning. Dette er ifølge 
Kant intetsteds så præcist tilfældet som med strengen. 125 I den æstetiske kontekst 
dukker denne ganske vist kun op i den sekundære betydning som ”svarende til 
strengen” [”gleichsam der Saite”], men den trænger med kritisk hensigt tilbage 
til strengespillets elementære foregang, til berøringen af strengen. Til dens så vidt 
mulige minutiøse beskrivelse hører ikke blot parret ”spænding og afspænding”, 
men også afvekslingen ”hurtigt efter hinanden”. Det er en foreteelse, som er 
knyttet sammen med øjeblikkelighed og pludselighed, 126 som er det ophøjedes 
karakteristiske fremtrædelsesformer, nu dog i tilfældet med strengen mere 

125  Kant, ibid. A 224, WW V, 439.
126  Kant, ibid. A 43, WW V, 306; A 74, WW V, 329: “augenblicklich”; ibid. A 224, WW V, 
439. Karl Heinz Bohrer, Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhethischen Scheins, Frankfurt /M. 
1981.
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præcist som hurtighed. 127 Intet bevæger sig [schnellen] så hurtigt som den 
”streng, der bevæger sig frem og tilbage” [”hin-und herschnellende Saite”]. Med 
et eneste blik formår Kant at gøre strengens bevægelse gennemsigtig ikke blot 
som berøringens, men også som berørthedens model og den dermed forbundne 
æstetik for det ophøjede, der på sin side ikke kan tænkes uden fornuftens 
optræden i forstandens relationer. Og omvendt: at ved det blotte syn af det 
ophøjede i Robert Lowths sublime værk om sacra poesis Hebræorum, 128 eller ved 
den blotte fornemmelse af berørthed, fremkaldt af Kants subtile analyse, der 
med sin skiftende brydning mellem tiltrækning og frastødning ikke ikke kan 
frembringe den poetiske brudte parallelisme, eller selv ved den blotte registrering 
af berøringen i den matematiske og dynamiske forstand, at da endelig og til sidst 
strengens berøring viser sig som en elementær foreteelse, hvis græske benævnelse 
ψάλλειν sågar har muliggjort psalterens navn: Alt dette kan nu gribes i en 
anskuelse Intuitus. Man havde måttet opfinde psalteren, hvis den ikke fandtes. 
Og ikke nok med dette. En sidste gang skal forskellen mellem charme og 
berørthed tages op. Medens det skønnes charme overlader gemyttet til rolig 
kontemplation, hensætter det ophøjede det i en ikke ubetydelig bevægelse, i 
motion. 129 Berørthed som emotion er ”rystelse”, eller mere nøjagtigt og med 
blik på strengens bevægelse en sitren, der lader erkende: Ganske vist er enhver 
æstetisk dom, da den er uden det bestemte begreb, uden ”grund”, og kan derfor 
kun påberåbe sig gemytskræfternes frie spil, på ”enstemmighed” og harmoni for 
det skønnes vedkommende, når forstand og indbildningskraft samstemmer, for 
det ophøjedes vedkommende derimod befinder den sig i ”konflikten” mellem 
uendelig fornuft og endelig indbildningskraft. Hvad, der her bryder op, ”er på 
en gang en afgrund”, i hvilken gemyttet ”frygter at fortabe sig selv”. 130 For første 
gang under forfølgelsen af resonans dukker dermed afgrunden op. Den åbner  

127  Kant, ibid. A 224, WW V, 439: “schnell”.
128  Robert Lowth, De sacra poesi Hebræaorum, Oxford 1753. Martin Fritz, Vom Erhabenen. Der 
Traktat ’Peri Hypsous’ und seine ästhethisch – religiöse Renaissance im 18. Jahrhundert (BHTh 160), 
Tübingen 2011.
129  Se note 116.
130  Kant, ibid. A 97f, WW V, 345f; A 110, WW V, 354; A 117, WW V, 360; samme: KrV B 
641, WW VII, 543.
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sig, så snart berørthed rører ved det uendelige. Den spændvidde, Kant forestiller 
sig ved berøring/berørthed, rækker fra strengens sitren til afgrunden, der skal 
tematiseres i Kap. III.

Også genlyden, det tredje element, viser sig egnet til kritik, så længe den ikke 
helt forlader bindingen til den musikalske primærbetydning. Man tøver derfor 
med ubeset at propagere skridtet væk fra bindingen til akustikken via ”resonans 
som metafor” til resonans som en ikke-musikalsk videnskabs ”grundbegreb” eller 
”kategori”. 131 Er først det punkt nået, hvor oprindelsesbegrebet og det aktuelle 
arbejdsbegreb er blevet så ombyttelige, at en vilkårlig overføring frem og tilbage 
bliver mulig, så er det metaforiske spil ganske vist ikke generelt udelukket, 
men det må anses som strengt udelukket, at resonans kan føres tilbage på de 
musikalsk-akustiske sagforhold, som den er udgået fra. Her ligger den pièce 
de résistance [modstandskerne], som indbyder til den kritiske brug, men som 
også er vedholdende. Primærbetydningen af genlyd kan nu rekonstrueres 
ud fra de ”to momenter af resonanshændelsen”, ved hvilke Rosa tillader den 
socialvidenskabelige resonans at svinge ud over enhver kritisk målestok [Mass]. 
Begge momenter lader sig belyse ved de to stemmegaflers paradigme. Allerede hos 
Fourier og Ohm, men først for alvor hos Helmholtz, træder stemmegafler i stedet 
for lyde og strengespil, helt på samme måde som tonernes frekvenstal erstatter 
strengenes pythagoreiske proportionstal. 132 Men Rosa henfører ikke billedet 
med stemmegaflen til videnskabshistorien, men til konsulentlitteraturen, og det, 
han modtager herfra, er ikke rigtige stemmegafler, der bruges til eksperimenter, 
men derimod ”billedet med de to stemmegafler”. 133 Det betyder, at de akustiske 
forhold på forhånd er udvandet, og det med den dobbelte hensigt, der er betinget 
af resonanshændelsens to sider. Den første, responsresonans: Den med den første 
medsvingende anden stemmegaffel bliver kun ”tilskyndet” i dens egenfrekvens, 
men på ingen måde tvunget, 134 den er svar, ikke ekko. 135 For at beskrive denne 
131  Rosa, ibid. 281ff.
132  Helmholtz, ibid. 54-59, 67f.
133  Rosa, ibid. 212 note 167. For nylig: Joachim Bauer, Wie wir werden, wie wir sind. Die Entst-
heung des menschlichen Selbst durch Resonanz, München 2019.
134  Rosa, ibid. 282; eller, hinsides enhver anskuelse, blot “sammenkoblet”[verkoppelt], ikke 
”sammenklæbet”[verleimt] eller ”sammenhæftet” [verklammert].
135  Rosa, ibid. 285.
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tilstand af tvekønnethed [Zwitterzustand], som karakteriserer klangligheden [der 
Gleichklang], hævder Rosa, at virkningen af den første stemmegaffel allerede på 
det akustiske niveau beror på – som det hedder med en venlig antropomorfisme 
– at den taler med sin egen stemme. 136 Man kan dog nok være forvisset om, at 
resonans gør meget, blot ikke et: Den taler ikke. Derfor er responsresonans trods 
assonantisk smelten ikke berettiget. Resonans i musikalsk betydning udmærker 
sig ved, at den netop ikke er sproglig respons. 137 Hvem, der overilet sprogliggør 
resonans, mister nøjagtigt det, som den tilbyder tanken. Det andet moment, 
synkronresonans: Den anden medsvingende stemmegaffel står, takket være sin 
egenfrekvens, der falder sammen med dens ”egengøren” [Eigentätigkeit], i et 
vekselvirkningsforhold med den første, og de antages at forholde sig svarende 
til hinanden, således at der opstår en ”gensidig afstemning af svingninger”, en 
form for stabilisering, der fremkalder enstemmighed [Einklang]. 138 Men med 
kritisk blik på resonans i akustisk betydning må det fastslås: Synkronresonans 
er ikke berettiget. Resonans er oprindeligt kendetegnet ved, at det i sin kerne er 
ensidigt, ikke gensidigt, tidsdifferent, ikke samtidigt i tid. Hvem, der forhastet 
inddrager psykiske, sociale, antropomorfe, metaforer i resonansbegrebet, 
opgiver nøjagtigt det, som det tilbyder tanken [was sie zu denken gibt.]. Det 
ville beskrive den akustiske genlyd [Hall], det være som efter- eller genklang. 
Dertil behøver det stadig strengespillet. Eller anderledes: For ikke at drukne i 
metaforisk vilkårlighed ville den være nødsaget til at opfinde strengespil som 
paradigma for stemning, berøring og genlyd, hvis dette ikke allerede fandtes. 
Gives imidlertid en sådan, er kritikken af resonans mulig. Så vidt det kan ses, står 
der to pålidelige kilder til rådighed, læren om akustikken og læren om psalteren.

136  Rosa, ibid. 282, 285f, 295, 298, 313,317, 326f, 396, 432, 473, 532, 569, 619, 750, 755. 
Det optræder såvel som ”altid tale med ’egen stemme’”[”jeweils mit ’eigener Stimme’ sprechen”] 
som også ”at tale med egen stemme” [”mit eigener Stimme sprechen [.]”] (285 kursiv); hvorfor 
ikke ”’tale’ med egen stemme?”[warum nicht ”mit eigener Stimme ’sprechen’”?] 
137  Rosa, ibid. 291, note 278, hævder med Helmuth Plessner, at kun det at være tiltalt gennem 
ordet bevarer gennemstemtheden [die Durchstimmtheit] mod sentimentalitet og rørstrømskhed. 
Heroverfor hævder Kant, ibid. A 121, WW V, 363, at alene berørthed bevarer mod føleri; han har 
strengt fastholdt den musikalske metafor. 
138  Rosa, ibid. 282-286.
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Carsten Pallesen har erobret en systematisk stilling for ordet Abyssus abyssum 
vocat, som det på ingen måde altid har nået i sin udlægningshistorie, og som 
i fremtiden ikke mere bør underbydes. Og han har som i Salme 42/43 vævet 
det sammen med et landskab, det sønderjydske. Derom handler stykket 
Baroklandskab med havudsigt. 139 Det kræver et, gennem en lang inkubation 
forberedt, men så med et slag, opstået syn for med hensyn til mønster, forbindelse 
og rytme i samme syn at se og høre så forskellige ting som biskop Brorsons 
hymner fra Den Danske Salmebog, de flittige knipplerskers bånd. Er synets og 
hørelsens barokstil først engang lært, står alle sanser åbne. Dette er alt sammen 
nødvendigt for at nærme sig Vadehavet, der på den ene side oprører sansernes 
fylde, for på den anden at lade dem hælde mod det tomme. Gentagende hymner 
og bånd, det er Vadehavet, som sansernes mening, ikke andet end havet i havet. 
Flod kalder på flod. Den ene bølge kalder på den anden. Derfor optræder 
Leibniz med fuld paryk sammen med den møgeltønderske sorgager, der skjuler 
guld, 140 og erklærer, at de små perceptioner ikke bare forholder sig som folderne 
i et uendeligt klæde, men også som bølgerne i det uendelige hav. 141 Hertil slutter 
sig Kant, der ikke blot ser fornuftens ophøjethed på den bestjernede himmel, 
men som også fornemmer dens stemme gennem det oprørte oceans larmen. 142 

139  Carsten Pallesen, ”Baroklandskab med havudsigt”, i: Album alder –udgivet i anledning af en 
Højholt udstilling, København 1995, 19-27.
140  [der hentydes til fundet af guldhornene i Gallehus ved Møgeltønder og til Karen Blixens 
fortælling ”Sorgagre”; t.o.].
141  Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain 1704, Préface, WW 
(Engelhardt/Holz) III/i. Horst Bredekamp, Die Fenster der Monade. Gottfried Wilhelm Leibniz’ 
Theater der Natur und Kunst, Berlin 2004, 14f, 17f, 20f.
142  Kant, ibid. A 76, 102f, 117, WW V, 330, 349, 360.
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Og begge, Leibniz som Kant, tøver ikke med at identificere denne erfaring med 
hørelsen, med klangen fra den berørte streng. 143 Alt dette – jeg har kun taget 
enkelte træk fra Baroklandskab med havudsigt i betragtning – er præsent, når 
ordet Abyssus abyssum vocat for første gang optræder som den dybeste baggrund 
på omslaget på den bog, hvis slutning løfter det op til den højeste højde. 144 
Således stillet i positur danner den ikke blot spidsen af Pallesens tidlige værk, men 
leder også blikket mod det senere. I tre henseender bliver den en model. Først 
og nærved den netop evokerede kontekst systemteoretisk. Dernæst, hvad synet 
angår, refleksions-, og hvad hørelsen angår, resonansteoretisk. Alle tre aspekter er 
viklet ind i hverandre. I hver af dem aktiveres en facet af traditionen fra Salme 
42 (41),8: I systemteorien fordoblingen (eller i fænomenologien gentagelsen), 
i refleksionsteorien mise en abîme. 145 Og resonansteorien bliver, inspireret af 
Maximus Confessor via Johannes Tauler, til et element af fromhed.

1. Systemteoretisk

Det første perspektiv, som påkaldes til forståelsen af Abyssus abyssum vocat, 
er systemteorien. Det tager udgangspunkt i forskellen mellem operation 
og iagttagelse. Medens operation ganske enkelt sker som øjeblikkelig ikke 
gentagelig hændelse, træder iagttagelse, skønt også den opererer, på afstand 
af operationen. Den agerer dobbelt. Enhver iagttagelse er en operation, men 
ikke enhver operation er en iagttagelse. For så vidt operationen sker, og for 
så vidt iagttagelsen er en operation, sker den i blinde. Men for så vidt, som 
den distancerer sig fra den, ser den, hvad den ser. Så snart der skelnes mellem 
tre iagttagelsesordner, mister ingen af disse, uanset deres forskellighed, deres 
asymmetriske konstitution. For at vove et første udsving til salmeordet 42(41), 

143  Leibniz, ibid. II, 12, WW III/I, 180f: De petite perceptions – således viderefører Leibniz bil-
ledet med folden og bølgen – ”consisteroit en certaines vibrations ou oscillations, telle qu’on voit 
dans une corde tendue quand on la touche, de sorte qu’elle rendroit une manière de son musical.” 
Kant, ibid. A 224, WW V, 439: “Gleichsam die Saite” (se note 125). 
144  Carsten Pallesen, Djævelen og det dybe hav. Et teologisk essay om Michel Serres, Frederiksberg 
1994, 140. 
145  [Udtrykket bruges om en form eller figur, der genindtræder i sig selv, og således fremkalder 
en uendelig regres; t.o.]
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8, som det her drejer sig om at forstå: Som enhver iagttagelse, lige meget hvilken 
af de tre og uanset den forskellige orden, de indtager, forbliver en sådan første 
orden, således forbliver også Abyssus abyssum vocat som tekstbestand uafhængigt 
af dens trefoldige forståelsesmulighed bestandigt den samme, men siger dog tre 
gange noget forskelligt, alt efter hvilken orden den står i. Iagttagelsen af første 
orden bevæger sig ligefremt på niveauet for det faktiske og objektive. Den stiller 
spørgsmålet om hvad og har at gøre med de genstande, der bliver observeret. 
Men iagttageren af anden orden ser samtidig, hvad den første iagttager ikke 
ser, og ser, hvad denne ser. Eftersom den anden både ser den første iagttagers 
seen og dennes blinde plet, retter dens spørgsmål sig mere mod observationens 
hvorledes end mod dens hvad. Det handler om måder at se på, ikke om seen. 
Man kan spørge sig om noget gør det nødvendigt at gå videre til iagttagelser 
af tredje orden. Alene spørgsmålet om hvad hvorledes [Was wie] eller hvorledes 
hvad [Wie was] maner til dette. Idet der hermed spørges til iagttageligheden 
af iagttagelser af iagttagelser, viser spørgsmålet på den ene side ind i uendelig 
serialitet, men markerer på den anden et vist holdepunkt, dog uden påberåbelse 
af en sidste iagttagelse af al iagttagelse. Med den principielle uafsluttelighed 
bringes det paradoks til udtryk, at ikke-seen er mulighedsbetingelsen for seen. 
Netop dette er pointen i den fortolkning, i hvilken Abyssus abyssum vocat ganske 
vist ikke når frem til sin sidste form, men til den for formålet fyldestgørende 
udfoldelse. Ordet har i en vis forstand leveret alt. At den eneste mulige grund – i 
virkeligheden en grund uden grund – opstår ved, at den ene afgrund råber til 
den anden, svarer til det paradoks, at seen ikke muliggøres af seen, men af ikke-
seen; en blind plet råber til den anden. 146

146  Den systemteoretiske fordobling svarer til gentagelsen i fænomenologien: Bernhard Walden-
fels, ”Die verändernde Kraft der Wiederholung”, ZÄK 46, 2001, 5-17. Nærmest synoptisk gen-
nemløber de den samme tretrinsprocedure. Den første, minimale form: Noget gentager noget eller 
Noget gentager sig (5). Svarende til dens sted mellem den rene identitetssætning (a=a) og den rene 
andetheds sætning (a=b) åbner den et vidt felt. Hvor end gentagelser finder sted, er de af  en 
sådan beskaffenhed, at de hverken bringer det identiske eller det forskellige til udtryk. Snarere: 
Noget kommer igen under et andet fortegn (a=a’). I betragtning af  dette felts vidde skulle man 
formode at formlen ”Noget gentager sig” [sich wiederholt] ville tilbyde en stabil grund. Det mod-
satte er tilfældet. At noget gentager sig røber en ren intern betragtning uden ekstern betragtning; 
heroverfor er det mere sjældne tilfælde, at noget gentager sig [sich wiederholt], ren ekstern uden 
andel af intern betragning (7). Den anden, grænseoverskridende, form af gentagelse lyder: Noget 
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Carsten Pallesen, som løftede salmeordet op på det tredje systemteoretiske 
plan, fastholder:

Systemteoriens paradokser opstår ved selvreference. Iagttageren er en del af det, som 
iagttages, og denne uendelige regres lader sig ikke føre tilbage til en urokkelig grund. 
Betragteren er sine egne iagttagelsers parasit. Refleksionens fordoblinger resulterer i 
uoverskuelighed og støj, som kun lader sig reducere, men aldrig udrydde. 147

På det tredje niveau bliver den bevægelse, som Abyssus abyssum vocat gennemløber, 
ikke blot beskrevet eller beskrevet som beskrevet, men ordene fuldbyrder selv 
det paradoks, som de taler om. Dette tager systemteorien op, idet den på sit 
niveau på den ene side bliver til refleksionsteori, hvad der ikke er så mærkeligt, 
eftersom den er blevet udviklet i blindhedens og synets medium. Hvad, der 
imidlertid er værd at bemærke, er på den anden side, at heller ikke dens bidrag 
til resonans, som tilhører hørlighedens medium, lader noget tilbage at ønske. 148 
Syn og hørelse er allerede affine i Athanasius Kirchers barokunivers, 149 og således 
er de også hos Helmholtz beslægtede takket være deres respektive mediers 

gentager sig som noget (14f; Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, suivi de notes de travail, 
udg. Claude Lefort, Paris 1964, 231/Das Sichtbare und das Unsichtbare, gefolgt von Arbeitsnotitzen, 
München, 1986, 229). Man leder forgæves efter spor, der udtrykkeligt [express] gennemtænker 
gentagelse som resonans. Alligevel er det som om, Abyssus abyssum vocat ikke undlader sin dunkle 
mumlen. I sin tredje form bliver gentagelsen til ”afgrund”; den svarer på noget, ”uden at lede dette 
hvorpå [Worauf ] ad de referentielle og semantiske baner, som afstikkes med et noget som noget.” 
(15) Waldenfels karakteriserer den anråbte [gerufene] afgrund som ”modsigen” [”Wiedersagen”], 
endog ”tilbagekaldelse”[”Widerrufen”], ”at noget fremmed gentages i det egne”. (17)
147  Pallesen, ibid. 144.
148  Niklas Luhmann, ”Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen ein-
stellen?” 1985, i: Kai-Uwe Hellmann (udg.) Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen, Frank-
furt/M. 1996, 46-63 (kort version); Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft 
sich auf ökologische Gefährdungen einstellen, Opladen 1986, 40ff, 96ff, 218ff (lang version). Reso-
nans indføres for i det mindste indirekte på niveauet for iagttagelse af tredje orden at benævne et 
forhold mellem system og omverden, som er udelukket som et direkte forhold. Enten omverden 
eller system, tertium non datur. Men der findes, begrænset af det pågældende systems egenfre-
kvens, en større eller mindre resonans af omverdenen i systemet. Omverdenen, ansamlingen af 
afgrundsagtig overkompleksitet, er den første abyssus som irriterer [reitzt], rører, råber[til]: vocat 
den anden, systemet. Også systemet er abyssus; intrinsisk tilbyder den grund, extrinsisk griber den 
ud i det tomme. 
149  Kircher, Mvsvrgia II, 239-241: sonus lucis simia est/ Neue Hall= vnd Thon=Kunst, 4-6.
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bølgenatur. 150 ”[S]temmens ’re-sonans’ svarer til spejlets ’re-fleks’.” 151

2. Refleksionsteoretisk

Inspireret af van Eycks og Velasquez’ spejlmalerier vender Lucien Dällenbach 
sig mod det synlige og refleksionen og tager spejlteksten (récit spéculaire) i 
øjesyn. Refleksionen i billedet bliver model for refleksionen i den litterære tekst. 
Herudfra skaffer han sig et tredobbelt tableau, som under tiltagende abstraktion 
bliver præsenteret som refleksion (réflexion), reduplikation (réduplication) og 
fordobling (dédoublement), 152 hvorved den sidste fører til det litterære værks 
(oeuvre) tredobbelte begreb, summen af det hele. 153

Selvom det er opstået uafhængigt af systemteorien, kan Dällenbachs 
tableau sidestilles med det systemteoretiske. Først synopse af refleksions- 
og systemteoretisk trefoldighed egner sig til at udarbejde den fine forskel. 
Naturligvis er systemteorien ikke af sig selv kommet på ideen med at gøre brug 
af salmeordet 42(41),8. Det var os, der uopfordret og ikke adspurgt satte to 
hinanden så fjerntliggende ting som kalkulen på den ene side og det ærværdige 
traditionscitat på den anden i forhold til hverandre. Systemteorien, således lød 
påstanden, er uundværlig for at oplyse det dunkle ord ved at opdele det i tre 

150  Helmholtz, ibid. 16f, 42f, 46f: Lys- og lydbølger for øjne og ører.
151  Bernhard Waldenfels, Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Frankfurt/M. 2004, 192.
152  Lucien Dällenbach, Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, Paris 1977, 37f, 51f, 142: 
alle tre led indføjer sig i formerne simple, à l’infini, og aporistique/paradoxal(e). På det litterære 
niveau reformulerer Dällenbach spejlets tredobbelte réflexion som tredobbelt réduplication: For 
det første, den enkle (réduplication simple), der indtræder, når en fragmentarisk del spejler hele det 
værk, det er indeholdt i, og står i en lighedsrelation [Beziehung der Ähnlichkeit] hertil, for det 
andet den uendelige (réduplication à l’infini), når den fragmentariske del på sin side indeholder 
yderligere andre fragmentariske dele, der gør krav på at spejle helheden osv, osv., og for det tredje 
den aporetiske eller paradokse (réduplication aporistique, paradoxale), som indtræder, når en frag-
mentarisk del, der bliver inkluderet i værket som helhed, på sin side udelukker det værk, som det 
er indeholdt i, og således bringer en ulighed i spil, der overstiger enhver lighed.
153  Dällenbach, ibid. 142f: I det første tilfælde spejler fragmentet et tilsvarende værk (une même 
oeuvre), dédoublement simple, i det andet det samme værk (la même oeuvre): dédoublement à l’infini. 
Medens det her drejer sig om lighedsforhold, tager ligheden ganske vist i det tredje til, grænsende 
til identitet; men idet den fragmentariske del pålægges at spejle selve værket (l’oeuvre même) pro-
ducerer det i en og samme akt forskellen, bedriver faktisk ulighedens værk: dédoublement parado-
xal. Det er stedet, hvor der skal kaldes på Abyssus abyssum vocat.
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niveauer. Nu oplyser systemteorien uendeligt meget; salmeordet er blot ét af 
mange eksempler. Den gør det ikke engang upassende. Heroverfor påberåber 
refleksionsteorien sig til sidst salmeordet ud fra dens egne tekster, uden vores 
gøren. 154 Det skyldes, at en væsentlig del af ordet, abyssus, i skikkelse af mise en 
abîme –figuren var til stede fra begyndelsen som værkets processor. Dällenbach 
tager udgangspunkt i dette fagudtryk fra heraldikken. Højst anskueligt beskriver 
han den galopperende uanskuelighed, med hvilket våbnet i midten af skjoldet 
gentager sig som mindre replik osv. osf. En gang tilladt, udspinder den sin 
uendelighed. Således også i den litterære teksts struktur. Nu bliver det tydeligt: 
I refleksionsteorien er Abyssus abyssum vocat ikke blot et tekstkorpus, der lader 
sig tredobbelt oplyse gennem systemteorien, men som også selv som mise en 
abîme ved sin egen gøren fastsætter den regel, som genererer refleksionens 
tredobbelte tableau. Abyssus, i systemteoriens tilfælde blot sprogets ergon, bliver 
i refleksionsteorien talens energeia. Ordet siger ikke kun hvad, men siger tillige 
dette hvads hvorledes. I stedet for at blive oplyst, oplyser det (sig) selv.

Som afgrænsning skal det dog tilføjes: Ganske vist er forholdet til salmeordet 
i refleksionsteorien mere sammenflettet end i systemteorien, men samtidigt 
kommer kun abyssus, og ikke hele ordet, i spil. For mise en abîme havde abyssus 
in abyssum mittit været tilstrækkelig. Altså indeholder Abyssus abyssum vocat 
en merværdi, der kræver, at refleksionsteorien overskrides i resonansteoriens 
retning.

3. Resonansteoretisk

Anderledes end i system- og refleksionsteorien må vi i resonansteorien 
undvære den bekvemmelighed blot at behøve at pege på en dertil svarende 
allerede foreliggende interpretation af Abyssus abyssum vocat. Spændt på at se, 
hvad det hele og fulde ord til sidst vil bringe for en dag, må vi indrømme, 
at den resonansteoretiske udlægning hidtil ikke findes. Også den sparsomme 
tradition, som var tilgængelig for den øvre Rhins venner af Gud [oberrheinische 

154  Dällenbach, ibid. 143; ved nærmere eftersyn kommer det ikke direkte fra salmen, men 
indirekte som citat af et citat fra Victor Hugo, L’homme qui rit.
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Gottesfreunde 155] hos Johannes Tauler, 156 indeholder ingen resonansteori, som der 
kan gribes tilbage til. Og går man næsten uden mellemled 157 tilbage til Maximus 
Confessor, så findes der heller ikke her nogen udtrykkelig resonans, men nok en 
ansats hertil, emfasen (ἔμφασις). 158 I Ambiguum 71 gør Maximus tre gange på 

155  Cod. Einsidl. 227, fol. 166vb (ca. 1350/75):”Das edelste und núzeste, das alle meister 
und alle gotzvrúnde gesprechen mügent von gotte, dc sint die artikel cristans geloben. Mer nu 
ist ein verborgen abgrunt in der sele, das rüffet anevnderlas mit einer wilden abgrüntlicher un-
begriffenlicher stime […] deme gotlichen abgrunde, so dc der vernufte als in einem ogenblike 
entdeket wirt.”Urban Federer, Mysthische Erfahrung im literarischen Dialog. Die Briefe Heinrichs 
von Nördlingen an Margaretha Ebner (Scrinium Friburgense 25), Berlin 2011, 339, 348-352. 
156  Johannes Tauler, Die deutschen Predigten (Vetter), Berlin 1910, Pr 41 (176, 4-7): ”und al do 
versinkt das geschaffen nút in das ungeschaffen nút: das ist nit was man verstan oder geworten 
mag.[/] Hie wirt das wort wor das in dem salter der prophete sprach: ’abyssus abyssum invocat, das 
abgrúnde das inleitet das abgrúnde’.” Pr. 45 (201, 3-7):”’Abyssus abyssum [invocat], das abgrúnde 
das in leitet das abgrúnde’.
 Das geschaffen abgrúnde das in leitet von siner tieffe wegen. Sin tieffe und sin bekant nicht das 
zúhet das ungeschaffen offen abgrúnde in sich, und so flússet das ein abgrúnde in das ander ab-
grúnde und wirt do ein einig ein, ein nicht in das ander nicht.” Pr. 61 (331,17): “Abyssus abyssum 
invocat.” Louise Gnädinger, ”Der Abgrund ruft dem Abgrund. Taulers Predigt Beati oculi (V 45)”, 
i: Alois M. Haas/Heinrich Stirnimann (udg.) Das ’Einig Ein’. Studien zu Theorie und Sprache der 
Deutschen Mystik (Dokimion 6), Freiburg/Üchtl. 1980, 167-207, 169, 174,200-202. 
157  Johannes Scotus Eriugena, Max. Conf. Ambig. Ad Ioh. 67, CC.SG 18, 255-257; Hom prol. 
Ioh. XV, SC 151, 274. Bernhard Bischoff/Éduard Janneau, “Ein neuer Text aus der Gedanken-
welt des Johannes Scottus”, i: Jean Scot Érigène et l’histoire de la philosophie, Paris 1977, 110-116, 
III: abysus abysum invocate in voce kataractarum. Abysus animum et abysus sapientia. Invocat ergo 
idest inquirit animus sapientiam in voce tantum non in re.
158  Maximus Confessor, Ambiguum 71, On Difficulties in the Church Fathers/ The Ambigua, 
udg. og overs. af Nicholas Constas, II, Cambridge MS/London 2014, 312-329: Hvorfor spiller 
(παίζειν) det uskabte Logos? Til besvarelsen af dette spørgsmål får salmeordet en vægt, som ikke 
kunne være større. Heri gennemløber ’David’ en tredobbelt orden. Når han i troen gennembry-
der sanselighedens indhegning, transcenderer han fænomenerne (φαινόμενα) henimod fornuf-
ten (νοῦς θεωρητικός). Når han atter engang (πάλιν) også transcendere det fornuftige (νοητά) 
og står hinsides alle ting, råber han, den første afgrund, til den guddommelige visdom og det 
guddommelige ord, den anden afgrund (ἡ ἄβυσσος). Den skabte afgrunds råb sigter mod den 
uskabte afgrunds klang (φωνή), men ikke på at fornemme denne selv. Uden at der som sådan er 
tale om efterklang (ἀπήχημα) eller genlyd (ἠχώ, ἤχημα) – for ikke at tale om resonans – tilbyder 
Maximus en term, der dog holder en plads åben for resonans. Fire gange taler han om en vis em-
fase (ἔμφασίς τις), og det ganske vist en minimal, der tildrager sig mellem afgrund og afgrund. 
(῎Εμφασις) kan gå tilbage på det akustiske (φημί) såvel som på det optiske (φαίνω). I det ene 
tilfælde har den retoriske emfase overvægt (ifølge Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen 
Rhetorik I, München 1960, §§578, 905 om brugen af et ord med et ringere betydningsindhold til 
at betegne et større ved tab af det nøjagtige til fordel for et mindre nøjagtigt), i det andet tilfælde 
har genspejlingen forrangen. Hvis det optiske aspekt her træder i baggrunden for det akustiske, 
bliver (ἔμφασις) til efterklang, genlyd, resonans. Herved gælder: På grund af deres fundamentale 
forskel forholder den menneskelige og den guddommelige afgrund sig homonymt (ὁμονύμως); 
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tre forskellige niveauer brug af Abyssus abyssum vocat, således at vi forsøgsvis kan 
stille hans tekst ved siden af system- og refleksionsteoriens treheder. Det første 
niveau, den sanselige perception (τὰ φαινόμενα), beskriver det indholdsmæssige 
hvad, når flod råber (til) flod og vandfald råber (til) vandfald; det andet tilhører 
fornuften (τὰ νοητά), som ved, hvorledes fordobling sker, og hvor langt den 
rækker; endelig rykker det tredje ind i Guds nedstigen (συγκατάβασις) som 
den hemmelighed (τὸ μυστήριον), med hvilken den guddommelige afgrund 
slår ned i den menneskelige som emfase. I den forbindelse er det ikke nok blot 
at skelne mellem de forskellige niveauer i forståelsen; virkningen af salmeordet 
består snarere i, at det driver fra den ene til den anden, i alle tilfælde kraftigt, i 
sidste ende endda heftigt. Det gør kun dette gennem den magt, med hvilken 
det gentager ordet afgrund. To sider vil tages i betragtning. Abyssus abyssum vocat 
fuldbyrder hos Maximus et ordspil; derudover fuldbyrder det et strengespil.

Et ordspil, eftersom Ambiguum 71 er viet til spørgsmålet, hvordan det om det 
uskabte guddommelige ord (verbum increatum) kan siges, at det spiller (παίζειν). 
Det spiller faktisk, fordi det gør sig bemærket i det menneskelige ord (verbum 
creatum), når det råber, gennem emfase, som er en vis markering ved eftertryk, 
ved hjælp af hvilket den guddommelige afgrund efterlader sin genlyd i det 
menneskelige. Emfase er, om man vil, en slags sproglig resonans, og følgelig ikke 
en resonans, der holder stand over for kritikken. Men for Maximus er det klart: 
Emfasen er nedslaget af det guddommelige ordspil. Naturligvis kender Maximus 
den dionysiske opstigen og nedstigen, som salmeordet tilbagelægger i dets tre 
etaper. Opstigen sker, som vi så, som tiltagende sammenfletning (complicatio, 
implicatio); de kategorialt bestemte afgrunde bliver samlet til transcendentalt 
bestemmende, og straks sammenfletter disse sig atter ultimativt af selv- og 
fremmed relaterede [afgrunde, (t.o.)]. Som systemteorien viser: Opstigningen 
foregår i iagttagelsens tre ordner som en tiltagende paradoksering, henholdsvis 

den menneskelige er kun stedfortræder for den guddommelige; begge er differentierede som 
henholdsvis konventionel (φέσει) og naturlig (διὰ τὴν φύσιν) betydning. Emfase er et bagslag 
[Nachschlag] i klangen, et eftertryk. En markering har fundet sted, ”a certain cognitive mark”, ”a 
certain small informing mark” (Constas). For at vende tilbage til udgangsspørgsmålet: Det er det 
uskabte ords ord-spil, den markerede afgrund råber til den umarkerede, der på sin side genlyder 
i den markerede.
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tautologisering. Disse danner emfasens to mulige ekstremformer. Og netop 
således som refleksionsteorien forudsætter: Opstigningen kaldes mise en abîme. 
Omvendt sker nedstigningen som en løsnelse (explication); systemteoretisk 
som tiltagende af-paradoksering samtidig med paradoksets fortsatte beståen, 
litteraturteoretisk som prosaisering under den poetiske kernes fortsatte beståen. 
Således opstår – for nu at vende tilbage til salmerne, fra hvis tekst reglen Abyssus 
abyssum vocat er taget – afspændingen, som udbreder sig fra halvvers til halvvers 
fra parallelisme til parallelisme. 159 

Men hvad der foregår i salmerne, sker ikke kun i sproget, men også ud 
over sproget. Resonans kritisk er og bliver en musikalsk foreteelse, der giver 
sig til kende, så snart sproget ”uden et begreb” 160 åbner det rum, som vi, 
idet vi fulgte Kant, har opfyldt med lyd, berøring og stemning. Psalteren 
(psalterium), ensemblet af disse tre, bestyrker den opfattelse, at ”også og netop” 
ord- eller sprog-kunstværket, [at] salmerne som kunst, skønt ikke uden sprog, 
foregår ”stricto sensu, under undgåelse af sprog, altså […] uden sprog.” 161 
Som det indledningsvist blev iagttaget med Salme 19,4: ”uden sprog og ord/
uhørlig er dens stemme.” Først herigennem bliver resonansen stærk. Derfor 
griber nu strengespillet – i den betydning i hvilken psalteren griber salmerne 
– ordspillet og præciserer den blotte emfase til resonans [präzisiert die blosse 
Emphase zur Resonanz]. Og netop dermed forbinder sig den forskel mellem 
chorda tacta og intacta, der stammer fra spillet mellem to lyde, og som netop 
på forunderlig måde gør dette sammenfald hørbart, med den med ordspillet 
sammenhørende forskel mellem verbum creatum og increatum, der aldrig ikke 
er underlagt uforholdsmæssighedens strenge regel: (οὐ γὰρ συμβαίνει πώποτε 
τὰ θεῖα τοῖς ἀνθρωπίνοις) (for aldrig falder det guddommelige sammen med 
det menneskelige). Det er resonans. Også her sker opstigen og nedstigen: 
Opstigen, så snart forstærkningen og ophobningen nærmer sig det punkt, der 
bliver betegnet som resonanskatastrofen; nedstigen, når den vedvarende brølen, 
trods sin vedvaren, tager af. I Abyssus abyssum vocat er begge spil bevaret i begge 
159  Bjørn Pecina, ”Singende Parallelen. Zur Psalmendeutung in der Aufklärung”, i: Christian 
Danz (udg.), Schelling und die Hermeneutik der Aufklärung, Tübingen 2012, 105-133.
160  Kant, ibid. A 28, cf. 190, 216, WW V, 295, cf. 414, 431 og ofte.
161  Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt/M 1995, 39f.
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retninger, i Psalterens strengespil dog således, at det løsner sig til bølge på bølge. 162

162  Hans Urs v.Balthasar, Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner: Höhe und Krise des grie-
chischen Weltbilds, Freiburg/Br.1941,5: ”Den ekstatiske vision af dette hellige kosmos, der ud-
strømmer som bølge efter bølge fra den uudforskelige afgrund […] og som svinger sig ud i stadigt 
fjernere genlyd […].”- Moses Mendelssohn, Rez. Robert Lowth, De sacra poesi Hebræorum 1757, 
JubA IV, 26: ”Denne egenskab giver den hebraiske poesi ofte […] et ophøjet sving, hvorved 
gemyttet hele tiden bliver holdt i bevægelse og samtidig bliver drevet frem fra bølge til bølge.” Jo-
hann Gottfried Herder, Vom Geist der Ebraischen Poesie I, 1782/83, WW V, 686: ”Såsnart hjertet 
udgyder sig, strømmer bølge på bølge, det er parallelisme.”
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