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– en opgave om forholdet mellem de verbale og de visuelle 
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1. Indledning 

 

  Denne opgave har til formål at beskrive forholdet mellem poesi og malerkunst, både 

teoretisk og ved to konkrete eksempler: William Blake (1757-1827) og Charles Baudelaire 

(1821-1867). Disse er dybt engagerede i begge kunstformer og sætter igennem deres værker 

spørgsmålstegn ved hvor grænserne mellem ord og billede går.  

  Indledningsvis vil jeg skitsere nogle forskellige teorier om forholdet mellem poesi og 

billedkunst. Mit udgangspunkt er Lessings Laokoon, der taler for en klar adskillelse af de to 

kunstarter. Som modpol til ham vil jeg inddrage Mitchells ekfraseteorier og hans ideer om et 

syntetiseret forhold. Disse teorier vil jeg efterfølgende inddrage i mine behandlinger af Blake 

og Baudelaire. 

  For at karakterisere sammenhængen mellem Blakes poesi og kunst, tager jeg afsæt i 

forsideillustrationen til The Marriage of Heaven and Hell, og bevæger mig derfra ind i en 

dybere analyse af hans virkemidler. Afsluttende vil jeg lave en beskrivelse af den dialog, der 

opstår mellem de to kunstarter og Blakes underminering af mediernes traditionelle 

egenskaber. 

  Efterfølgende vil jeg lave en beskrivelse af Baudelaires forhold til kunst i digtsamlingen Les 

Fleurs du Mal, med særlig vægt på forholdet til Delacroix og dennes billeder. Jeg vil først 

analysere en af hans ekfraser, og bagefter vise hvorledes Baudelaires fascination af maleren 

smittede af på hans digtning. Her vil jeg med udgangspunkt i et essay af E. Abel analysere 

nogle få digte med henblik på en sammenligning med Delacroix’ virkemidler.  

  Overordnet er denne opgave ikke en komparativ analyse af Blake og Baudelaires kunst. Til 

det er de for forskellige, og en sådan analyse mener jeg ikke ville være specielt frugtbar. I 

stedet opstiller jeg dem som eksempler på måder at bearbejde forholdet mellem kunst og 

poesi, for deraf at forsøge at udlede en grundlæggende problematik. 

  Dette brede emne kan virke uoverskueligt, men jeg vil tilstræbe et generelt fokus, ved 

gennemgående at forholde mig til de problemer, som jeg skitserer i første kapitel. Selvom det 

er en litteraturhistorisk opgave og ikke en kunsthistorisk, så vil der konstant være en dialog 

mellem det billedlige og det tekstlige, da dette netop er opgavens emne, og derfor 

uundgåeligt.  

  Jeg har desuden vedlagt kopier af nogle af de billeder/stik jeg refererer til som bilag. God 

fornøjelse.    
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2. Søstre eller naboer? – om det kritikhistoriske forhold mellem poesi og billedkunst 

 

  Hele dialektikken om forholdet mellem ord og billede er meget omfattende, og derfor også 

besværlig at håndtere. Det drejer sig om selve kunstens grundbestanddele og går derfor igen 

gennem stort set alt kunstteori. Derfor er der også mange og meget forskellige tilgange til 

emnet. Både filosofiske og lingvistiske, men også psykologiske og rent erkendelsesmæssige 

(for blot at nævne nogle). Mitchell skriver: ” ”Word and Image” is the name of a 

commonplace distinction between types of representation, a shorthand way of dividing, 

mapping, and organizing the field of representation. It is also the name of a kind of basic 

cultural trope, replete with connotations that go beyond merely formal or structural 

differences.”1 

  Da mit hovedformål er en analyse af forholdet mellem ord og billede i to konkrete forfatteres 

værker, vil jeg overordnet holde mig indenfor rammen af hvad der kan bruges i en sådan 

analyse, og holde mig ude af de store ideologiske og filosofiske teoridiskussioner. William 

Blake og Charles Baudelaire var udøvende kunstnere, og begge havde klare forestillinger om 

hvordan kunst skulle være. Disse vil jeg bruge sideløbende med Mitchells teorier om det 

ekfrasiske, til at skabe en nuanceret beskrivelse af hvordan ord og billede i den grad var en 

sammenhængende størrelse for de to kunstnere – og som udtryksformer generelt.  

 

2.1. Separationen af søstrene – Lessings Laokoon 

  Et naturligt sted at starte diskussionen er med G. E. Lessings tekst Laocoon, oder Über die 

Grenzen der Malerei und Poesie (1766), der ifølge Norton-antologien: ”(…) stands as the first 

modern contribution to what we might call ”media studies,” in the sense that Lessing attempts 

to describe the limits and possibilities of the visual and verbal media.”2  

  Navnet Laokoon henviser til en myte om en trojansk præst, der advarede sine landsmænd 

mod at trække den Trojanske Hest ind i byen. Derved trodsede han gudernes vilje, og som 

straf sendte Athene to slanger, der kvalte Laokoon og hans to sønner. Det centrale er 

imidlertid, at dette sagn både er fremstillet som skulptur og i poesien (mest fremtrædende i 

Vergils Æneiden.)3 Titlen (og indholdet) henviser altså til en fortælling der både er behandlet 

verbalt og visuelt, og det er netop forskellen mellem disse to medier Lessing lægger vægt på. 

                                                 
1 Picture Theory s. 3 
2 Norton s. 553 
3 Blake lavede desuden en kombination af dette (se opgavens forside).   
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For ham er Horats’ begreb om ”ut pictura poesis”4 udtryk for en forkert retning indenfor 

kunstteorien, en teori der har søgt at finde og skabe lighed mellem de to kunstformer. Lessing 

angriber denne antagelse af analogi og fokuserer i stedet på forskellene. Grundlæggende 

mener han at begge deler det samme mål, nemlig imitation og skønhed, samt effekt, at 

indgyde nydelse hos læseren/beskueren. Den centrale afvigelse ligger imidlertid i de midler 

og egenskaber som de respektive medier har til rådighed. Han giver et eksempel på hvordan 

en poet og en maler kan beskrive gudinden Urania: ”To the poets Urania is the muse of 

astronomy; we recognize her office from her name and her functions. The artist, in order to 

make her recognizable, must show her pointing with a wand to a celestial globe.”5 Her peger 

han på de helt basale forhold, som repræsentationskunst indeholder. For poeten er det nok 

bare at nævne navnet, hvorimod maleren er nødt til at ty til symbolik. Senere understreger 

Lessing nødvendigheden af en klar adskillelse mellem de to kunstformer: ”(…) [it] should be 

prescribed to poets as a general law. They must not convert the necessities of painting into a 

part of their own wealth.”6 Undervejs kommer han også omkring de typiske modsætninger der 

opstilles mellem poesi og billedkunst. Hvor malerier er statiske, rumlige og stumme så er 

poesi successiv, tidslig og talende/lydlig. Poesien kan dog ikke måle sig med den umiddelbare 

livagtighed, der er i den visuelle kunst, men til gengæld kan den anvende ting som den 

visuelle kunst ikke har til rådighed bl.a. usynlighed, modsætninger og retorik. Derfor finder 

Lessing det også forkert, når en maler kombinerer begivenheder der ikke tidsmæssigt hænger 

sammen, og når en poet giver unødvendige detaljerede beskrivelser af naturlige objekter.  

  Som konklusion kan man sige at Lessing gør op med hele traditionen der ser de to kunstarter 

som søstre. For godt nok er de to relaterede for Lessing, ikke som søstre, ”But as two 

equitable and friendly neighbors (…).”7   

 

2.2. Ekfrasen og det gensidige forhold mellem ord og billede – Mitchells Picture Theory 

  På en anden (og noget nyere) front ligger Mitchell, der er professor i engelsk samt kunst og 

design. I flere forskellige bøger og essays har han forsøgt, ikke direkte at opbygge, men 

nærmere formulere teoretiske redskaber til arbejdet med forholdet mellem ord og billede. Han 

                                                 
4 udtrykket er ofte blevet oversat med: “Som billedkunst, således også poesi” selvom en mere korrekt 
oversættelse nok burde lyde: “Poesi, som billedkunst, gør følgende…” Norton s. 551  
5 Laokoon, fra uddrag i Norton s. 561 
6 Laokoon, fra uddrag i Norton s. 561 
7 Laokoon, fra uddrag i Norton s. 567 
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mener at vi ikke har dækkende teorier og begreber om dette: ”Although we have thousands of 

words about pictures, we do not yet have a satisfactory theory of them.”8 Hans bidrag er 

derfor et forsøg på at udfylde dette tomrum, gennem en analyse af hele den tradition som 

omgiver emnet. Grundlæggende mener han der er to ”lejre.” Den ene er repræsenteret ved G. 

Deleuze, der mener at selve modstriden mellem ord og billede er et rent logisk, historisk 

begrundet faktum, der dukker op så snart man forsøger at stabilisere og forene diskurs og 

repræsentation under én hovedregel9. Det vil sige en generel antagelse af, at de to ganske 

enkelt er forskellige, og at der derfor ikke kan eksistere en dækkende teori, der kan fastholde 

dem.    

  Modsætningen til dette er, ifølge Mitchell, den komparative metode.  Denne (hovedsagligt 

amerikanske) ” ”interartistic comparison” has argued for the existence of extended formal 

analogies across the arts, revealing structural homologies between texts and images (…)”10 

Altså en retning der søger (og finder) ligheder mellem de to kunstformer. På grund af denne 

opdeling mener Mitchell at det hidtil har virket som om, at det kun er den komparitive model 

der kan anvendes til en analyse af forholdet. Men man skal hele tiden holde sig for øje hvad 

en sådan sammenligning medfører af antagelser og ikke mindst hvad den nedbryder af 

grænser undervejs, for som Mitchell siger (ud fra studiet af Blake): ”(…) comparison itself is 

not a nescesarry procedure in the study of image-text relations. The necessary subject matter 

is, rather, the whole ensemble of relations between media, and relations can be many other 

things besides similarity, resemblance, and analogy.”11  

  Forskellighed er mindst ligeså vigtig som lighed, og derfor er det vigtigt, mener Mitchell, at 

man insisterer på bogstavlighed og materialitet. Man skal altså ikke bare sammenligne 

Baudelaires digte med Delacroix’ billeder, men derimod starte med selve forbindelsen mellem 

ord og billede i medier der indeholder begge dele, eksempelvis illustrerede tekster, film eller 

teater. Elizabeth Abel har ikke desto mindre skrevet et essay hvor hun netop sammenligner 

Baudelaire og Delacroix, men også hun er opmærksom på ”faren” ved dette og understreger at 

det er vigtigt at ”(…) incorporate a sense of each art’s formal qualities into the definition of 

their broader similarities.”12 Mitchell er også godt klar over at man er nødt til at bevæge sig 

ind på det ”mellem-kunstlige” område, eftersom ”The image/text problem is not just 

                                                 
8 Picture Theory s. 9 
9 Picture Theory s. 83-84 
10 Picture Theory s. 84 
11 Picture Theory s. 89  
12 Abel s. 37 
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something constructed ”between” the arts, the media or different forms of representation, but 

an unavoidable issue within the individual arts and media. In short, all arts are ”composite” 

arts (…).”13 Dette ville Lessing nok ikke gå med til, da han netop taler for adskillelse og ren 

kunst. Mitchell affærdiger dog kontant Lessing ved at argumentere for, at selve den retorik 

der anvendes når der tales for renhed indenfor kunstarterne, er fyldt med termer der henviser 

til eksempelvis et billedes sproglighed. Enhver tanke om komplet renhed må, ifølge Mitchell, 

forblive en utopi. Det et ideologisk håb ”(…) a complex of desire and fear, power and 

interest.”14, og frem for alt ikke empirisk baseret, men derimod fremsat som et moralsk påbud.  

  Dette kan man også uddrage af Lessings Laokoon. Den retorik han anvender virker meget 

æstetisk moraliserende med alle de påbud han giver malere og digtere, om at holde sig 

indenfor sin egen kunstarts rammer. Derfor er ekfrasen også farlig for ham, netop fordi den 

ligger som en hybrid mellem ord og billede.  

  Kort defineret så er en ekfrase en verbal fremstilling af noget visuelt. Men der er mange 

problemer der må tages højde for, netop fordi den bryder de traditionelle grænser for hvilke 

ting der hører til de forskellige medier. Mitchell opdeler disse ekfrasiske problemstillinger i 

tre faser15. Den første kalder han ”ekphrastic indifference” og udspringer af den helt logiske 

slutning at det ganske enkelt ikke er muligt at gengive et billede i ordform. Kort sagt så kan 

ingen beskrivelse summere sig op til en afbildning. Set fra dette synspunkt er ekfrasen 

udelukkende en obskur litterær genre hvis mål logisk set er umuligt. Dette synspunkt kan man 

godt følge, og det er godt at have i baghovedet når man arbejder med emnet. Det er en umulig 

genre, men derfor er den ikke mindre interessant. For eksempel står der følgende i Norton-

antologien: ”Far from being impossible in poetry, ecphrasis constitutes an interesting poetic 

challenge.”16 Det kan de på sin måde have ret i, da der selvfølgelig findes masser af ekfraser i 

poesien. Det de ”glemmer” at forholde sig til er om de er vellykkede. 

  Mitchell mener dog der er en helt basal utopi knyttet til denne form. Når der trods dette 

findes utallige forsøg på at skabe ekfraser, er det ifølge Mitchell knyttet til ”the ekphrastic 

hope.”  Her overgås den fundamentale umulighed af håbet om at forestillingskraftens eller 

metaforens egenskaber kan få læseren til at se det beskrevne. Denne forestillingskraft (eng. 

                                                 
13 Picture Theory s. 94-95 
14 Picture Theory s. 96 
15 Picture Theory s. 152-165 
16 Norton s. 553 
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Imagination) vil jeg også komme ind på i mine afsnit om Blake og Baudelaire, for hvem den 

spillede en meget central rolle.  

  Men der er også dybere betydning påhæftet denne fase ifølge Mitchell: ”It is also the 

moment when ekphrasis ceases to be a special or exceptional moment in verbal or oral 

representation and begins to seem paradigmatic of a fundamental tendency in all linguistic 

expression.”17 I det øjeblik der opstår et håb, skabes der uendelige muligheder for udveksling 

mellem verbal og visuel kunst: ”The estrangement of the image/text division is overcome, and 

a sutured, synthetic form, a verbal icon or imagetext, arises in its place.”18 I denne fase 

ophæves poesiens temporale dimension og sproget fungerer i stedet som et slags stillbillede.  

  Modpolen til dette håb opstår næsten i samme øjeblik det undfanges. Når vi fornemmer at 

forskellen mellem en visuel og en verbal repræsentation kan forsvinde, og at ekfrasen rent 

faktisk kan realiseres, opstår det Mitchell kalder ”the ekphrastic fear.” Det er denne frygt 

Lessing er fanget i. Gensidigheden mellem de to kunstformer, opfattes her som et farligt 

virvar der hele tiden bryder det enkelte medies grænser: ”ekphrastic fear perceives this 

reprocity as dangerous promiscuity and tries to regulate the borders with firm distinctions 

between the senses, modes of repræsentation, and the objects proper to each.”19 Det er åltså 

det stadie hvor ekfrasen ikke længere ses som utopisk, men som en forførende, illusorisk og 

derfor også farlig udtryksmåde. Et andet eksempel kan være Robbe-Grillets roman La 

Jalousie hvor sproget renses for alle billeder og metaforer, og udelukkende fungerer som et 

objektivt medium (om det lykkes er en anden sag). Interessant er det desuden at der deraf 

opstår et udtryk som er meget visuelt og beskrivende.  

  Disse tre faser er meget anvendelige til at analysere tekster der behandler relationen mellem 

ord og billede, men der er også nogle mere fundamentale ting involveret. Mitchell går videre 

med sine betragtninger og skriver bl.a. at ”The central goal of ekphrastic hope might be called 

”the overcoming of otherness.””20 Den ”andethed” elaborerer han yderligere på, ud fra flere 

synsvinkler. Grundlæggende er der dog to opfattelser der træder frem. Den ene er stadig den 

ekfrasiske ligegyldighed, der logisk hævder at denne andethed aldrig kan overvindes, 

eftersom visuelle medier aldrig kan ”tale” før vi sætter ord på dem. Den anden opfattelse 

derimod er en omformning af det ekfrasiske håb, der hvis man anskuer det semiotisk ikke 

                                                 
17 Picture Theory s. 153 
18 Picture Theory s. 154 
19 Picture Theory s. 155 
20 Picture Theory s. 156 
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længere er utopisk: ”(…)there is, semantically speaking (that is, in the pragmatics of 

communication, symbolic behavior, expression, signification) no essential differences 

between texts and images (…)”21 Budskabet de to medier udsender, er således, ifølge 

Mitchell, nogenlunde det samme, hvad enten afsenderen er et billede eller en tekst. Denne 

optik er meget er meget interessant i forhold til de tekster jeg nu vil behandle. Det vil nemlig 

vise sig at for både Blake og Baudelaire var det skriftlige og det billedlige medie ikke 

nødvendigvis afgrænsede størrelser, men derimod komplementære størrelser der forstærker 

hinanden.      

 

3. William Blake – et ægteskab mellem ord og billede. 

 

  Stort set alt hvad William Blake har produceret, er tryk han selv har designet, hvori tekst og 

billeder indgår - ”a composite art” som Mitchell (og andre før ham) kalder det22. Som regel er 

designet således at der er et digt/tekst i midten, der er omkranset af illustrationer af forskellig 

art. Nogle steder virker teksten som det fremtrædende, andre steder billederne, og derfor er 

det også muligt at arbejde med de enkelte dele som afgrænset udtryk. Ikke desto mindre 

skabte Blake denne syntese mellem ord og billede, og derfor mener jeg også at man får det 

bedste resultat ved at analysere helheden.     

  Det svære (og mindre udbytterige) er imidlertid at fokusere på ét digt, eftersom hans værker 

konstant henviser til hinanden på kryds og tværs, både indholdsmæssigt og visuelt, og selve 

denne intertekstualitet med referencer til både egne og andres værker, er netop en pointe ved 

læsningen af Blake. Saree Makdisi skriver: ”Once we can accept that our reading of Blakes 

illuminated books necessarily takes place in the gaps between words and images, there is no 

particular reason to suppose that such gaps open and close only on a plate-by-plate basis.”23 

Jeg vil give et godt eksempel på dette, og vise hvorledes Blakes kunst er bygget op som en 

syntese mellem tekst og billede.  

   Udgangspunktet tager jeg i Blakes illustrerede forside til The Marriage of Heaven and 

Hell24, som virkelig eksemplificerer det samspil der foregår på alle planer. Som Arild Batzer 

skriver i forordet til den danske oversættelse, så ”(…) beskriver Blake livet som en 

                                                 
21 Picture Theory s. 161 
22 Blake’s Composite Art s. 3- 
23 Makdisi s. 112 
24 Se bilag 1 
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modsætningsfyldt syntese af himmel og helvede. Ved at tekst og billeder belyser hinanden, 

bliver værket i sig selv et udtryk for Blakes helhedssyn.”25  Selve bogen er en tvetydig 

filosofisk vision, hvor der veksles mellem ”memorable fancies” og ”proverbs of Hell.” På 

forsiden ser man nederst to (engle/kvinder?) som omfavner hinanden. I den højre side er der 

skyer, i den venstre ild. Altså en symbolsk illustration af titlen. Vi ser himlens skyer og 

helvedets ild forenes i et kys. Dette foregår imidlertid nederst i billedet, hvorimod den øverste 

del viser en mand og en kvinde der går sammen på den ene side (helvedets) og på den anden 

side er adskilt (himmelens). Der er på den måde to planer i billedet, både fysisk og overført:  

1) Det øverste, som kan symbolisere det jordiske liv, hvor religionen adskiller 

manden kvinden til højre. I helvedets venstre side er de stadig sammen. 

2) Det nederste, spirituelle plan hvor de to modsætninger forenes. At dette plan 

er placeret nederst kan desuden pege på at det er noget der foregår i den 

menneskelige underbevidsthed, og det stemmer meget godt overens med Blakes 

idé om den menneskelige forestillingskraft som udtryk for det guddommelige.  

Alt i alt ser det ud til at være en billedlig foregribelse af, hvad der beskrives i teksten (stik nr. 

22): ”Once I saw a Devil in a flame of fire, who arose before an Angel that sat on a cloud.”26 

Godt nok forenes de to ikke fysisk i teksten, som de gør på billedet, men der er dog en 

parallel. Forsiden er både udtryk for dette møde mellem himmel og helvede, men også for 

Blakes filosofiske og kunstneriske vision: ”(…) the notion that man has a body distinct from 

his soul, is to be expunged; this I shall do by printing in the infernal method, by corrosives, 

which in Hell are salutary and medicinal, melting apparent surfaces away, and displaying the 

infinite which was hid.”27 Således bliver forsidens møde mellem himmel (sjæl) og helvede 

(krop) et raffineret udtryk, hvor Blake både peger metatekstuelt på sin trykkemetodes 

ideologiske egenskaber, og samtidig skaber et billedligt symbol på hans store vision. 

 Hvis man nu ser på selve forsidens typografi, kan man se at ordet ”Marriage” står med 

organiske, smukke bogstaver, hvorimod de to modpoler ”Heaven” og ”Hell” står med helt 

lige blokbogstaver. Dette er en klar understregning af budskabet, og således kommer 

bogstaverne faktisk til at udtrykke en slags billedlighed. Dette er et eksempel på det Mitchell 

kalder ”Visible Language,”28 som er en udtryksform hvorved det at skrive kommer til at 

                                                 
25 Ægteskabet mellem Himmel og Helvede s. 5 
26 Ægteskabet mellem Himmel og Helvede s. 49 (stik 22) 
27 Ægteskabet mellem Himmel og Helvede s. 33 (stik 14) 
28 Picture Theory s. 111-150 



 11 

minde om det at male. Typografien går ind og tager aktiv del i budskabet, som derved 

forstærkes yderligere: ”There is no question that Blake deliberately violates the boundary 

between written and pictoral forms;”29.  

  Yderligere er det i denne diskussion interessant at ordet ”and,” der formelt kæder ”Heaven” 

og ”Hell” sammen, er placeret i midten af billedet. Dette ords funktion er dybest set af 

metaforisk art, idet det tilstræber at skabe samhørighed mellem de to begreber. Derved 

illustrerer det meget godt de grundlæggende egenskaber Blakes kunst indeholder: at skabe en 

forening mellem ord og billede. ”In general, however, neither the graphic nor the poetic 

aspect of Blake’s composite art assumes consistent predominance: their relationship is more 

like an energetic rivalry, a dialogue or dialectic between vigorously independent modes of 

expression.”30 Ifølge Mitchell er de forskellige medier altså uafhængige, men som de sættes 

sammen hos Blake skaber de ”(…) a successful marriage of two aestetically independent art 

forms.”31  

  Denne ”ligeværdighed” mellem ord og billede er ét aspekt af Blakes kunst, som medfører en 

tilnærmelse mellem medierne. Et andet er den konventionelle tekstlige tidslighed, der opløses 

ved at man er nødt til at bladre frem og tilbage mellem stikkene for at få det fulde udbytte. 

Sagt på en anden måde, så fungerer forsiden først optimalt idet øjeblik, man inddrager de 

tekstlige udtryk, som først kommer senere i bogen. Konsekvensen er ifølge Makdisi at: ”(…) 

the linear and sequential sense of time essentiel to narrative (…) is undermined and subverted 

in Blake’s work.”32 Dette argument understøttes yderligere af det store ”genbrug” af personer, 

billeder og symboler etc. der går gennem hele Blakes værk. Som eksempel kan man se på 

Songs of Innocence og Songs of Experience der godt kan læses hver for sig, men som hvis de 

læses sammen, udvider de mulige betydninger ”Such reiteration amplifies the meaning of the 

”same” text, and transforms it as channeled through a number of different circuits of 

signification.”33 

   Ovenfor har jeg givet nogle få eksempler på Blakes måde at arbejde med ord og billeder. 

Han var både poet og billedkunstner, og det skinner tydeligt igennem hans værks 

synteseskabende opbygning. Generelt er det måske svært i hans tilfælde at tale om ekfrase, 

fordi hans ord ikke ”bare” er beskrivelser af hans billeder. Alligevel mener jeg den ekfrasiske 

                                                 
29 Picture Theory s. 146 
30 Blake’s Composite Art s. 4 
31 Blake’s Composite Art s. 4 
32 Makdisi s. 111 
33 Makdisi s. 116 
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problemstilling er til stede. Hele min analyse er et bevis på det. Ved at gå ind og sætte ord på 

de sammenhængende udtryk han har skabt, bliver min opgave nødvendigvis af ekfrasisk art. 

Dette gør dog ikke hans konkrete værk til ekfrasisk, forstået på den måde at det er ”(…) the 

verbal representation af visual representation.”34 Trods dette udtrykker hans kunst et meget 

stærkt ekfrasisk håb. I Blakes værk er der ikke forskel mellem ord og billede, selve 

modsætningen er for ham ikke-eksisterende. På en måde overvinder han skellet mellem ”the 

Sister Arts” ved at skabe en harmoni mellem dem, hvor begge, trods udpræget uafhængighed, 

bidrager ligeligt til det samlede udtryk. Den ekfrasiske ligegyldighed og frygt er erstattet af et 

lykkeligt ægteskab mellem ord og billede.    

 

4. To sider af samme sag – om Baudelaires forhold til Delacroix’ kunst 

 

  For Baudelaire spiller ekfrasen en helt anden rolle. I digtsamlingen Les Fleurs du Mal er der 

flere digte, som er direkte refleksioner over konkrete billeder. Jeg vil i min analyse gennemgå 

et af disse eksempler, hvor jeg fokuserer på de virkemidler Baudelaire bruger til at skabe en 

ekfrase, og belyse nogle af de problemstillinger det medfører. Efterfølgende vil jeg beskæftige 

mig med forholdet mellem hans digte og Delacroix’ kunst, som han var dybt betaget af, og 

priste meget i sine kunstkritiske skrifter. Jeg vil her forsøge at vise hvordan Baudelaire var så 

inspireret af Delacroix malerkunst, at han til dels overførte nogle af dennes teknikker til sit 

eget medie, poesien.  

  Som et helt klassisk eksempel på en ekfrase hos Baudelaire har jeg valgt ”Sur Le Tasse en 

Prison – D’Eugène Delacroix”. Det er et digt der helt åbenlyst tager udgangspunkt i 

Delacroix’ billede af samme navn35. Dette forestiller den autentiske person Torquato Tasso, 

som var en italiensk renæssancedigter fra det 16. århundrede. Tasso skrev et stort epos Det 

befriede Jerusalem (1580), men det interessante i denne sammenhæng er, at han blev 

sindssyg, som følge af den hårde modtagelse digtet fik af samtidens kritikere (kombineret 

med et slag i hovedet!). I syv år sad han i et hospital/galehus i Italien, hvor han fortsatte med 

at arbejde på eposet og skrive nye digte. Det er denne indespærring Delacroix har skildret, og 

som Baudelaire efterfølgende skrev et digt om.  

                                                 
34 Picture Theory s. 152 
35 Se bilag 2,  hvor digtet er citeret ved siden af billedet.  
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  Det er helt åbenlyst at det er det samme de to beskriver, men det interessante er hvordan de 

gør det og hvad de hver især ”får med”. Hvis man skal sige det med Lessings ord, så er 

Delacroix’ billede en rumlig beskrivelse, hvor Tasso sidder i sin celle og stirrer frem for sig. 

Tre tilskuere kigger ind, og en prøver at få fat i et af hans manuskripter. Farvesymbolikken er 

desuden rimelig klar. Digteren lyser op med sin hvide skjorte og det samme gør hans papirer 

der ligger spredt omkring. Udenfor tremmerne er der også lyst, hvilket peger på digterens 

samhørighed med den utilgængelige frihed. Tassos ansigtsudtryk er melankolsk, men han ser 

samtidig ud til at hvile i sig selv på en sådan måde, at de påtrængende tilskuere tilsyneladende 

ikke går ham på. Alt dette kan vi læse ud fra billedet, men det er svært at nå dybere ind i 

Tassos situation ud fra det maleri.  

  Det giver Baudelaires digt os mulighed for. Her åbnes der op for hele den fortvivlelse der 

omgærder digterens situation. Der bliver sat stærke ord på hvor forfærdeligt det må være for 

Tasso at sidde der med sin digteriske forestillingskraft omgivet af galskab. De to første 

verselinier i strofe et er en reel beskrivelse af billedet, hvorimod de to næste giver indblik i 

hvad der er på spil: ”Mesure d’un regard que la terreur enflamme // L’escalier de vertige où 

s’abîme son ame.”36 Vi får altså at vide at ”Svimmelhedens trappe” (dvs. galskaben), er ved at 

ødelægge hans sjæl. Det fik vi ikke noget at vide om ud fra Delacroix’ billede, der så vi 

udelukkende en deprimeret, men på samme tid næsten stolt, mand i en celle. Allerede her er 

der altså forskel mellem hvad de to medier kan fortælle. Denne Baudelaires øgede ”indsigt” 

går igen gennem hele digtet, elle sagt med Lessings ord: ”(…) our imagination takes us far 

beyond what the painter could have shown us (…)”37.  

  Efterfølgende er der i anden strofe en beskrivelse af hvad der omgiver Tasso. Det er både de 

andre logerendes galskab, som påvirker ham, men for Baudelaire også en tvivl: ”Le Doute 

l’environne,”. Denne tvivl kunne meget vel henvise til det der forårsagede Tassos galskab, 

nemlig kritikernes dom over hans digt. Derved bliver strofen både en henvisning til den reelle 

lokalitet hvor digteren befinder sig, og henviser på samme tid til grunden til han er der. Det 

viste Delacroix’ billede os ikke.  

  Den sidste forskel jeg vil vise, er den måde Baudelaire i de sidste to strofer, drejer digtet 

over på en karakteristik af Tassos status. Denne beskrivelse kan nemlig på samme tid ses som 

en beskrivelse af den almene situation alle digtere står i. Poeten som en drømmer hvis: ”Ame 

                                                 
36 Les Fleurs du Mal s. 134 (efterfølgende citater fra digtet er fra samme sted) 
37 Laokoon, fra uddrag i Norton s. 559 
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aux songes obscurs, // Que le Réel étouffe entre ses quatre murs.” Tasso bliver et eksempel (et 

”Emblem”) på hvor galt det kan gå hvis ”sjælens hjernespind” får lov at tage over. 

Forestillingskraften bliver således et tveægget sværd, som på den ene side er i stand til at 

skabe smuk poesi, men på den anden side kan betyde galskab og undergang, hvis man lader 

den tage over. Det Baudelaire her får gjort er at skabe en parallel ud fra Delacroix’ billede til 

sin egen situation som poet. Han udnytter de ting han kan bruge fra den visuelle fremstilling, 

og digter videre så udtrykket bliver mere aktuelt og almengældende. Et godt eksempel på 

Baudelaires opfattelse af at ”den bedste anmeldelse af et maleri kunne for så vidt være en 

sonet eller en elegi.”38 

  Baudelaire har altså skabt en ekfrase, hvor Delacroix’ melankolske visualitet ”oversættes” til 

et digt, som handler både om Tasso men som samtidig bliver et symbol på den almene 

digteriske situation. Derved får vi indblik i to sider af samme sag, og de forskellige 

virkemidler de bruger. Delacroix’ billede er meget dystert og stemningspræget og man nærer 

sympati for den stakkels Tasso, der er spærret inde. Det samme opnår Baudelaire, men han 

indføjer samtidig en ekstra dimension, og derved peges der på de helt grundlæggende 

materielle muligheder de forskellige medier har. Baudelaire skriver selv at digtet er skrevet ud 

fra Delacroix’ billede og der åbnes på den måde op for en gensidig udveksling, som gør at 

man efter min mening opnår det stærkeste udtryk ved at arbejde med de to parallelt. Som 

Baudelaire skriver: ”Det er for øvrigt et af kendetegnene ved vort århundredes åndelige 

tilstand, at kunstarterne søger, om ikke at supplere hinanden, så dog at give hinanden nye 

kræfter.”39 Det er i den grad det der sker i ovennævnte eksempel på ekfrasisk håb. Det to 

værker giver hinanden fornyet dybde når man sammenstiller dem, og Baudelaires sprog 

overskrider på en måde grænsen, idet at han både refererer til billedet men samtidig udvider 

konteksten. På denne måde skabes der et bånd mellem de to kunstarter: ”This is the phase 

when the impossibility of ekphrasis is overcome in imagination or metaphor, when we 

discover a ”sense” in which language can (…) make us see.”40 Baudelaires digt er med andre 

ord både visuelt fordi det fremkalder stemningen fra Delacroix’ billede, og skaber på samme 

tid sit eget udtryk, med en henvisning til det poetiske univers. 

  Det er dog ikke kun i de direkte ekfrasiske digte at Baudelaire var inspireret af Delacroix. I 

essayet Redefining the Sister Arts: Baudelaires response to the Art of Delacroix giver 

                                                 
38 Fra Salonerne s. 19 
39 Fra Salonerne s. 36 
40 Picture Theory s. 152 
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Elizabeth Abel et noget mere kompliceret bud på, hvordan man kan se at selvom Baudelaire 

aldrig direkte forsøgte at imitere sit forbillede, så mindede deres kunst alligevel meget om 

hinanden, set ud fra et strukturalistisk synspunkt. Grundlæggende er der ikke lighed mellem 

Delacroix’ actionfyldte, eksotiske billeder og Baudelaires mere intime og ”private” poesi, så 

derfor vil hun se hvordan deres kunst kan være relateret ”(…) in some domain apart from 

content.”41 Det hun gør, er at gribe det an på strukturalistisk vis, ved at se de to kunstneres 

værker som systemer, hvis interne mønstre og forhold viser sig at minde om hinanden. 

Grunden til denne tilgang finder hun i Roland Barthes udtryk om at ”Structural man takes the 

real, decomposes it, then recomposes it…”42. Dette udtryk minder nemlig meget om hvad 

Baudelaire mente om kunstgerningen. For Baudelaire skal en kunstner både være kritisk og 

skabende, og siger om indbildningskraften at ”Den er analysen som, den er synstesen. (…) 

Den opløser alt det skabte, og af brudstykkerne skaber den en ny verden (…).”43  

  Denne optik tager Abel udgangspunkt i, eftersom vi efter hendes mening kun kan finde de to 

kunstformers forhold til hinanden ved at se dem som sammenhængende systemer. Abel 

skriver: ”if the new affiliation of poetry and painting in the Romantic period derives from the 

expression of imaginative unity, a critical approach to their relationship must be attuned to 

different ways of expressing unity.”44 Med andre ord så var der en opfattelse af at 

forestillingskraften kunne skabe enhed, og det er forsøgene på dette vi må undersøge. Altså 

hvordan Delacroix skabte enhed i sine billeder og hvordan Baudelaire gjorde det i sine digte. 

Ifølge Abel er det nemlig dér ligheden ligger. 

  Delacroix’ billeder hænger, efter Abels mening, så godt sammen på grund af den måde 

hvorpå ”(…) the painter creates a work of art whose signs respond to one another as much as 

they represent things.”45 Det er hvad Delacroix selv kalder “poetisk malerkunst” på den made 

at udtrykket er spredt ud over hele værket, og ikke står isoleret (på samme måde som et digt 

også består af brudstykker/ord som tilsammen skaber helhed/sprog). Den konkrete 

fremgangsmåde til at opnå dette var ”(…)[by] relating colors on the canvas.”46  Farverne 

skulle altså relateres til hinanden og derved skabe enhed. Det var netop dette aspekt 

Baudelaire holdt så meget af hos Delacroix, og han skriver om ham, at det han tolkede så 

                                                 
41 Redefining the Sister Arts s. 42 
42 Redefining the Sister Arts s. 44 
43 Fra Salonerne s. 25 
44 Redefining the Sister Arts s. 43 
45 Redefining the Sister Arts s. 46 
46 Redefining the Sister Arts s. 47 
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meget bedre end alle andre var: ”(…) det usynlige, det uhåndgribelige, drømmen, nerverne, 

sjælen. Og han har vel at mærke gjort dette kun ved hjælp af konturen og farven;”47 Kort sagt 

så var det den følelsesmæssige appel Delacroix’ billeder havde i kraft af sine harmoniske 

farver, der fascinerede Baudelaire. ”Delacroix’s paintings are dynamic; their curving, fluid 

lines and colors echo and pursue each other in perpetual interaction. They are not, however, 

formless.”48 Det er her vi, ifølge Abel, skal søge parallellen til Baudelaires digtning. Han 

gjorde nemlig nogenlunde det samme, bare på en anden måde. 

  I Les Fleurs du Mal finder digtene ofte sted enten om natten, i skumringen, eller lignende 

tidspunkter, hvor lyset er svækket. Yderligere beskrives scenerne næsten konsekvent uden 

brug af direkte farveord, og på den måde skabes der en stemning af indirekte sanselighed. 

Dette er en modsætning til Delacroix som netop bruger stærke farver. Og det er her Abels 

pointe ses: ”Yet what is striking about these two art forms is that while the actual patterns of 

relations within each art differ, the effect they achieve is similar: both manage to create a 

harmonious atmosphere.”49 Dette synspunkt udfolder hun efterfølgende med en analyse af 

L’invitation au voyage som eksempel. Og hun gør det meget godt mener jeg. Selvom teorien 

er kompliceret, og nogle steder uklar, så mener jeg hendes pointe holder. Det er ikke svært at 

finde paralleller mellem Baudelaire og Delacroix – det svære er at beskrive hvordan, og derfor 

bliver Abels analyse kompliceret.  

  Det bedste er på en måde at se for sig selv. På bilag 3 har jeg placeret Baudelaires digt Une 

Martyre sammen med Delacroix’ billede La mort de Sardanapale, for at illustrere dette. 

Baudelaires digt skaber her en stemning af indelukkethed og død, som løber gennem hele 

digtet. Ved detaljerede beskrivelser anskueliggør han en skræmmende scene. Vi er ”Dans une 

chambre tiède où (…) l’air est dangereux et fatal” og intet dagslys trænger tilsyneladende ind. 

Omgivelserne skabes ikke ud fra én overskuelig panorering, men er sammensat af 

selvstændige bidder af makaber art. Det samme sker i Delacroix’ billede, hvor en hel masse 

ting finder sted analogt. Det er forskellige ting, men farverne binder dem sammen til en enhed 

der på en og samme tid er sammenhængende men også opbygget af uafhængige dele: ”The 

relationship between his [Baudelaires] poems and Delacroix’s paintings derives neither from 

their common subjects nor the actual patterns of their signs, but from their common emphasis 

on establishing interrelationships achieved in the different ways dictated by their different 

                                                 
47 Fra Salonerne s. 36 
48 Redefining the Sister Arts s. 47 
49 Redefining the Sister Arts s. 51 
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signs.”50 Der er lighed på det plan, at begge lægger vægt på de forhold som opstår mellem 

digtets/billedets enheder. Hvis Abel har ret i dette, og det mener jeg til dels hun har, så åbner 

det op for en helt ny forståelse af Baudelaires digtning. Den er fra denne synsvinkel ikke bare 

ekfrasisk, men en direkte adoption af de virkemidler han værdsatte hos Delacroix. Ikke at han 

imiterer ham, men at han (bevidst eller ubevidst) omformer hans virkemidler så de kan bruges 

i hans eget medie. 

 

5: Konklusion – om mediernes samhørighed  

 

  Jeg har nu, gennem analyser af nogle af Blake og Baudelaires værker, belyst hvor 

kompliceret forholdet mellem ord og billede er. De to medier sammenblandes konstant og kan 

aldrig skilles fuldstændig fra hinanden. Dette skyldes i høj grad to ting: 

1) Sprog tilnærmer sig, i det øjeblik det skrives ned, en visuel form. Dette 

understreges yderligere af den måde hvorpå Blake i eksemplet ovenfor, giver 

selve typografien betydning. På den måde er sprog dybest set visuelt. 

2) Når man vil uddrage betydning af billeder, er man nødt til at bearbejde 

sanseindtrykkene sprogligt. Sagt på en anden måde, så er det at arbejde med 

billeder grundlæggende en ekfrasisk øvelse. Man sætter ord på det man ser. 

  På grund af disse komplikationer, er forholdet mellem ord og billede så dobbelt at en 

eventuel adskillelse som Lessing taler for, rent faktisk er umulig. Som udtryk for dette faktum 

kan man for eksempel se på metabilleder, som Magrittes Ceci n’est pas une pipe (men 

derimod en tegning af en pibe), der belyser hvordan et kunstværk ikke er noget virkeligt, men 

altid en repræsentation af noget. Og for at forstå dette mener jeg at man er nødt til at bruge 

ord. Eller som Mitchell citerer Foucault for at sige: ”(…) the relation of language to painting 

is an infinite relation.”51  De to hænger uløseligt sammen og det er dét Blake og Baudelaire 

viser os. Den ekfrasiske ligegyldighed bliver i denne optik derfor en illusion, fordi selve 

opfattelsen af at de to er forskellige, ikke holder stik. Al kunst er på en måde ”imagetext” 

fordi behandlingen af det ene medie, nødvendigvis kommer til at overskride grænsen til det 

andets. Der er ikke noget ”enten eller”, men kun ”både og.”  

                                                 
50 Redefining the Sister Arts s. 50 
51 Picture Theory s. 68 
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  Blake og Baudelaire åbner op for hele denne diskussion, gennem åbenlyse referencer til 

begge kunstarter, men også uden at gøre det direkte som Abel viste os med sit essay om 

Baudelaire. Her blev forholdet så sammenflydende men stadig indirekte, at det kunne tyde på 

at der er noget helt eksistentielt og fænomenologisk, der binder de to kunstarter sammen. Og 

med henvisning til Mitchell, som har gjort meget for at undersøge dette felt, vil min 

konklusion være: ”(…) all media are mixed media, conbining different codes, discursive 

conventions, channels, sensory and cognitive modes.”52 Lige så snart man bevæger sig ind 

under overfladen, vil man opdage at ord og billede hænger uløseligt sammen. Det ser man på 

én måde hos Blake og en anden hos Baudelaire. Selvom deres kunst er så forskellig som den 

er, så er de alligevel begge udtryk for det faktum, at ekfrasen ikke er umulig – at håbet både 

lever og tager os ind til den grundlæggende fænomenologi, der er grundlag for vores 

erkendelse. ”Far from being impossible in poetry, ecphrasis constitutes an interesting poetic 

challenge.”53 Det er den udfordring Blake og Baudelaire tager op og slipper rigtig godt fra. De 

får skabt ”imagetexts” – tekster hvor det visuelle og det verbale forenes og Søstrenes 

familiære forhold afklares.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet af: ______________________________               Dato:___________ 
                    Peter Sejersen                                                                              14/6-04 

                                                 
52 Picture Theory s. 95 
53 Norton s. 553 
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Bilag 1: Forsiden til The Marriage of Heaven and Hell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: The William Blake Archive - www.blakearchive.org.uk, (The Marriage of Heaven and Hell, copy C, 1790 (Pierpont Morgan 
Library): electronic edition) 

http://www.blakearchive.org.uk/


 21 

Bilag 2: Le Tasse en Prison, malet af Eugene Delacroix 1839 + Baudelaires digt « Sur Le 
tasse en Prison « 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kilde: http://www.kultur-schweiz.admin.ch/sor/gallerie/frkl.htm 

”Le poète au cachot, débraillé, maladif, 
Roulant un manuscrit sous son pied convulsif, 
Mesure d'un regard que la terreur enflamme 
L'escalier de vertige où s'abîme son âme. 
 
Les rires enivrants dont s'emplit la prison 
Vers l'étrange et l'absurde invitent sa raison ; 
Le Doute l'environne, et la Peur ridicule, 
Hideuse et multiforme, autour de lui circule. 
 
Ce génie enfermé dans un taudis malsain, 
Ces grimaces, ces cris, ces spectres dont l'essaim 
Tourbillonne, ameuté derrière son oreille, 
 
 
Ce rêveur que l'horreur de son logis réveille, 
Voilà bien ton emblème, Ame aux songes obscurs, 
Que le Réel étouffe entre ses quatre murs !”54 
 

                                                 
54 Les Fleurs du Mal s. 134 
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(Digteren i cellen, sjusket, svagelig, // Rullende et manuskript under sine krampagtige fødder // Måler med et 
blik, hvor rædslen flammer op // Svimmelhedens trappe, hvor hans sjæl ødelægges. 
 
De berusende grin hvormed fængslet fylder sig // Inviterer hans sjæl mod det underlige og absurde // Tvivlen 
omgiver ham, og den latterlige frygt, // Hæslig og mangesidet, cirkler omkring ham. 
 
Dette geni indelukket i et usundt hul //Disse grimasser, disse skrig, disse spøgelser hvorved myldret // hvirvler 
omkring ham, ophidsede bag hans ører. 
 
Denne drømmer som rædslen vækker i sit logi // Sjæl af obskurt hjernespind, Se dér er dit emblem // som 
virkeligheden kvæler mellem sine fire vægge.)55 

                                                 
55 Jeg har vedlagt min egen prosaoversættelse for overskuelighedens skyld.  
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Bilag 3: Une Martyre og La mort de Sardanapale 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au milieu des flacons, des étoffes lamées 
Et des meubles voluptueux, 
Des marbres, des tableaux, des robes 
parfumées 
Qui traînent à plis somptueux, 

Dans une chambre tiède où, comme en une 
serre, 
L'air est dangereux et fatal, 
Où des bouquets mourants dans leurs 
cercueils de verre 
Exhalent leur soupir final, 

Un cadavre sans tête épanche, comme un 
fleuve, 
Sur l'oreiller désaltéré 
Un sang rouge et vivant, dont la toile 
s'abreuve 
Avec l'avidité d'un pré. 

Semblable aux visions pâles qu'enfante 
l'ombre 
Et qui nous enchaînent les yeux, 
La tête, avec l'amas de sa crinière sombre 
Et de ses bijoux précieux, 

Sur la table de nuit, comme une renoncule, 
Repose; et, vide de pensers, 
Un regard vague et blanc comme le 
crépuscule 
S'échappe des yeux révulsés. 

Kilde: 
http://www.abcgallery.com/D/delacroix/delacroix39.html 

Sur le lit, le tronc nu sans scrupules étale 
Dans le plus complet abandon 
La secrète splendeur et la beauté fatale 
Dont la nature lui fit don; 

Un bas rosâtre, orné de coins d'or, à la 
jambe, 
Comme un souvenir est resté; 
La jarretière, ainsi qu'un oeil secret qui 
flambe, 
Darde un regard diamanté. 

Le singulier aspect de cette solitude 
Et d'un grand portrait langoureux, 
Aux yeux provocateurs comme son attitude, 
Révèle un amour ténébreux, 

Une coupable joie et des fêtes étranges 
Pleines de baisers infernaux, 
Dont se réjouissait l'essaim des mauvais 
anges 
Nageant dans les plis des rideaux; 

Et cependant, à voir la maigreur élégante 
De l'épaule au contour heurté, 
La hanche un peu pointue et la taille 
fringante 
Ainsi qu'un reptile irrité, 

Elle est bien jeune encor! — Son âme 
exaspérée 
Et ses sens par l'ennui mordus 

 
S'étaient-ils entr'ouverts à la meute altérée 
Des désirs errants et perdus? 

L'homme vindicatif que tu n'as pu, vivante, 
Malgré tant d'amour, assouvir, 
Combla-t-il sur ta chair inerte et 
complaisante 
L'immensité de son désir? 

Réponds, cadavre impur! et par tes tresses 
roides 
Te soulevant d'un bras fiévreux, 
Dis-moi, tête effrayante, a-t-il sur tes dents 
froides 
Collé les suprêmes adieux? 

— Loin du monde railleur, loin de la foule 
impure, 
Loin des magistrats curieux, 
Dors en paix, dors en paix, étrange créature, 
Dans ton tombeau mystérieux; 

Ton époux court le monde, et ta forme 
immortelle 
Veille près de lui quand il dort; 
Autant que toi sans doute il te sera fidèle, 
Et constant jusques à la mort.56 
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