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Andreas Hedberg

 

Jag saknar något i forskningen om Viktor Rydbergs lyrik. Visserligen finns
ett stort antal analyser som erbjuder välskrivna redogörelser för dikternas
biografiska och idéhistoriska tillkomstsituationer, men om det är denna in-
formation som förklarar diktens kraft, då skulle en dagboksanteckning eller
ett brev kunna rymma samma styrka. Och så, skulle jag vilja påstå, är inte
fallet. Men vad är det då som ger dikten dess egenart? Varifrån hämtar den
sin kraft?

Rydbergs andra diktsamling innehåller åtminstone två metapoetiska tex-
ter, som på varsitt sätt diskuterar diktens roll i samhället. Den första är
”Barndomspoesien”, en hyllning till den naiva och romantiska diktning
som Rydberg också i flera andra sammanhang förespråkat som alternativ
till den ”verklighetsexakta” realismen. Den andra, tillika en av författarska-
pets oftast citerade och beskrivna, är ”Lukanus marterad”, där titelns stois-
ke skald i dödsskräcken på kejsar Neros pinobänk fördömer sin egen
diktnings passivitet och förespråkar en aktivistisk litteratur. Tidigare fors-
kare har noggrant och insiktsfullt relaterat dikten till den åldrande Ryd-
bergs självbild och samhällsuppfattning – jag vill särskilt nämna Hans
Granlids analys i boken 

 

Nya grepp i Rydbergs lyrik

 

 (1973) – varför jag här
kommer att uppehålla mig vid något annat: ett försök att med berättartek-
niska termer förklara diktens konstruktion och verkan. 

I våra senaste litteraturhistorier beskrivs Rydberg som en för länge sedan
död högtidstalare, vars vittrande marmorbyst förpassats till den kanoniska
avskrädeshögen. Men för inte särskilt länge sedan fanns en annan uppfatt-
ning. Olof Lagercrantz såg en författare vars eld var större än Strindbergs,
inför vars ”lågande hat” det mesta av ”seklets hallstämplade radikalism”
ter sig ”tunn och fadd”. Lagercrantz beskrivning är polemiskt tillspetsad,
men inte gripen ur luften. Det lågande hatets Rydberg finns, och ”Lukanus
marterad” är hans programförklaring. 
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Diktens sju strofer, i originalupplagan fördelade på fyra sidor, rymmer
några av författarskapets mest dramatiska metaforer; den främsta ger osed-
vanlig styrka åt Lukanus uppmaning till sina efterföljare: ”Sjung ljuvt för
hjärtan, som behöva vila ut, / men giv din sång ett brännjärn även i dess
hand / att sveda i det uslas kött dess märke in!”. Kött, brännjärn, sveda – i
”Lukanus marterad” finns en för Rydberg atypisk kroppslighet, parad med
ett kompromisslöst diktarideal som saknats i författarskapet sedan det be-
römda förordet till följetongsromanen 

 

Den siste Athenaren

 

 (1859), där
Rydberg i eget namn säger sig slunga ett spjut ”i krigarens lofliga uppsåt att
såra och döda”. Lukanus-dikten har en särskild kraft, och det finns anled-
ning misstänka att dess upproriska ton, som fascinerat och sysselsatt förfat-
tarskapets många uttolkare, åstadkommits med hjälp av en specifik och
ovanlig berättarteknisk metod.

I essäsamlingen 

 

Romerska dagar

 

 (1877) skriver Rydberg om Lukanus
att denne varit kejsar Neros ungdomsvän, men att köld uppstod mellan de
vuxna männen. Nero avundades Lukanus hans skaldeförmåga, och räddes
hans republikanska övertygelse. Den forne vännen kom sedermera att stöd-
ja den pisoniska sammansvärjningen mot kejsaren, och dömdes därför till
döden. Ställd inför domarna drabbades Lukanus av feghet, och angav både
sin mor och flera av sina vänner. Men i dödsögonblicket ångrade han sve-
ket, och ”[n]är blodet strömmade ur hans öppnade ådror och han kände
sina fötter kallna” stämde han upp i sin egen sång om den döende krigaren. 

Men i Rydbergs dikt sjunger inte Lukanus om en okänd soldats under-
gång, utan om sin egen död, samtidigt som den inträffar. Denna samtidig-
het, den kronologiska överensstämmelsen mellan berättarplan och hän-
delseplan, brukar med en narratologisk term kallas för 

 

isokroni

 

. Berätta-
rens hållning kan liknas vid en sportjournalist som kommenterar en fot-
bollsmatch i radio. Men det finns också en betydelsefull skillnad: det är
inte radiokommentatorn som dribblar och gör mål; i ”Lukanus marterad”
däremot, är kommentatorn Lukanus i högsta grad en deltagare i spelet,
även om han bara passivt kan invänta sin egen död – han är, beskriven i
narratologiska termer, en 

 

intra-diegetisk jagberättare

 

. Den här konstruktio-
nen ger dikten en närmast grotesk närvarokänsla; när den döende skalden i
tredje strofens inledning säger sig sjunga i takt med att bödelns tänger gri-
per tag i hans kött, i takt med smärtan som pulserar i kroppen, är det ju pre-
cis det som händer – just då. Lukanus sång (men inte nödvändigtvis
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Rydbergs dikt) är därmed metapoetisk på två plan; den handlar dels om
poesins uppgift som konstart, dels om sin egen specifika tillkomstsituation;
samtidigt som Lukanus lägger fram sitt estetiska program, förklarar han
under vilka förutsättningar som hans egen sång formuleras. 

Varken det poetiska manifestet eller spåren av den åldrande Rydbergs
självkritik är skäl nog att förklara varför ”Lukanus marterad” har utövat en
sådan fascinationskraft, varför Örjan Lindberger i sin avhandling talar om
en ”stor och gripande dikt”; det är den 

 

isokrona

 

 konstruktion som jag här
har beskrivit, den kronologiska överensstämmelsen mellan berättarplan
och händelseplan, som förlänat dikten dess stora kraft och därmed dess po-
sition bland den svenska litteraturhistoriens kanoniserade verk.
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LUKANUS

 

*

 

 MARTERAD.

 

(Han sjunger, medan bödlarne pina honom:) 

 

Att dö för det, som ger ett värde åt vårt liv, 
det är en vacker död, en maratonisk lek. 
Att dö för Neros bödlar på en pinobänk 
och få till eftermäle: »han var Neros vän«, 
är mer än plågsam död – en självförvållad skam, 
som icke hugnas av att kvalen lösa upp 
på samma gång som livets band min sångs. 

För den, som hunnit fram till Hadesdjupets rand, 
hur annorlunda ter sig livets väg än förr! 
Jag fann det stort att våga invid Cesars tron 
besjunga Katos strid för fädrens republik, 
vars frihet var ett ok, på slavens skuldra lagt. 
Nej, det var fegt. Jag skulle lytt mitt hjärtas bud, 
jag skulle sjungt en konstlös och förtvivlad dikt, 
sjungt den på torg och gator till förtvivlans barn: 

Upp, slavar, mina bröder! Upp till kamp och död 
för eder frihet, arvingar av Spartakus! 
Upp, slavar, mina bröder! Upp till kamp och död 
för edra barns och mänsklighetens frihetsstat! 
Vad mer, om jag i sångarlön fått korsets död? 
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Att dö för det, som skänker värde åt ett liv, 
det är en vacker död, en maratonisk lek. 

Nu kan jag blott i takt med bödelstängers grepp, 
i takt med kvalens dova rytmer sända ut 
mitt länge bundna hat, min vrede, mitt förakt 
för all den smuts, som världen kallar ren, 
för all den världens storhet, som är låg, 
och han skall tystna i sin första frihetsstund, 
den från sin boja lösta sången, då mitt bröst, 
som länge halvförkvävt har andats lögnens luft, 
sig häver upp atletiskt brett och sänder ut 
i glödhet dallring ur sitt hjärtas strängaspel, 
just som det brister, harmen mot mig själv, 
som tvang min sångargenius gå med kedjad fot. 

Det skymmer för min syn, knappt kan jag sjunga mer; 
men hör mig, sångare, som kommer efter mig! 
Sjung ljuvt för hjärtan, som behöva vila ut, 
men giv din sång ett brännjärn även i dess hand 
att sveda i det uslas kött dess märke in! 
Den bödelstjänsten är en kärlekstjänst 
mot oss, eländets barn, vi bäre slavens ked, 
senatorns toga eller Cesars diadem. 

Låt histrioner jollra till sitt strängaspel 
om Lesbia, Delia, Lydia, Kloris, Korydon; 
men du, sjung du som folkens skald från Nasaret, 
förkunna riket, där den minste ställes främst, 
låt hägra fram för trälens syn Astreas stat, 
bjud honom bygga upp rättfärdighetens Rom, 
på ödemurarne av skändlighetens Rom, 
och tag, som folkens store skald från Nasaret, 
förtröstansfullt din lön i hån och nöd och död! 

Slav är envar, ha Stoas vise sagt, 
som ej behärska lärt sitt öde och sig själv. 
Slav var jag; nu, ack sent, för sent, jag vet mig fri 
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och andas ut min själ i detta maningsrop: 
framåt, du frie skald, framåt, framåt, soldat 
i mänsklighetens tjänst! Igenom nöd och kval 
framåt och dö med glädje på din sköld! 

 

* Lukanus var en romersk skald och stoisk filosof.

 

k k
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