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Pär Lagerkvists bön på Akropolis

I februari 1934 såg Pär Lagerkvist för första gången Akropolis. Han kom från 
Palestina och Syrien. Situationen tecknas i de inledande raderna i hans bok Den
knutna näven:

»Jag står i fören på en smutsig medelhavsbåt och väntar på Hellas. Vi kom
mer österifrån och sinnet är ännu fyllt med het och kväljande orient, med sou- 
kernas fräna, dadeljolmiga lukt, med urinstanken kring moskéer och heliga mu
rar, med den kvava rökelsen i templet åt en korsfäst gud.» (S. 7.)

Lagerkvist spejar efter »stranden som är vår». Han är på vallfart till »Väs
terlandets heliga berg».

När han kommer upp på Akr opolis grips han »av en underbar känsla av ljus 
och befrielse». Han fylls av »en outsäglig tacksamhet». Hans tacksägelse gäller 
det kulturskapande, som fötts ur »människans bittra och heroiska situation», 
detta för vilket Akropolis är symbolen. »Jag ber ingen bön», skriver han, »har 
ingen att bedja till. Och om det någonstans funnes en Gud skulle jag inte be 
honom om någonting. Men tacka honom för att han gett människan ett så stort 
och härligt öde, det härligaste av alla. Och tacka för att jag har fått födas i en 
kultur som mer än någon annan kämpat för mänsklighet.» (S. 39.) Likafullt 
kommer det senare i boken en bön, i det avsnitt som heter »Undret i Delphi». 
Kulturen är ett stort och hemlighetsfullt under, heter det där. »Vår varma och 
innerliga bön måste vara: att undret skall ske.» (S. 109.)

I februari 1865 hade Ernest Renan för första gången sett Akropolis. Han kom 
från Palestina och Syrien, där han hade gjort studier för sitt verk om kristendo
mens ursprung. Enligt vad han senare uppgav, i sina Souvenirs d'enfance et de 
jeunesse, hade dessa forskningar i Mindre Asien avlägsnat honom från hans 
gamla minnen.1 Athen gav honom däremot en livlig förnimmelse av återkomst, 
och intrycket av Akropolis var det starkaste han någonsin hade känt. Här var 
fulländningen, en uppenbarelse av det gudomliga; hela den övriga världen före
föll honom barbarisk. De timmar han tillbringade på den heliga höjden var 
bönestunder.

Upplevelsen tog form i en bön, Prière que je fis sur l’Acropole quand je fus 
arrivé à en comprendre la parfaite beauté. Bönen riktar sig till Athena, främst i 
hennes egenskap av skönhetens och sanningens gudinna. Den är på samma gång 
en avbön för att Renan, född i ett nordligt, barbariskt land och uppfostrad i tem
pel, som är alster av barbarers fantasi, i en religion med ursprung i Palestina, så 
sent nått fram till vishetsgudinnans mysterier. Den är också en självbekännelse 
om den skepticism, som står hindrande i vägen för den hängivelse åt Athena, 
vilken Renan åstundar. Den historiska relativismen får i själva verket behålla

1 E. Renan, Œuvres complètes, Ed. définitive, T. 2, 1948, p. 753 f.
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sista ordet i denna med en hekatomb av skrupler fyllda bön: »Allt här nere är 
blott symbol och dröm. Gudarna komma och gå, födas och försvinna som män
niskors barn och det skulle icke vara gott, om de vore eviga och oförgängliga.»2

Prière sur l’Acropole trycktes, jämte den inledning som här har åberopats, i 
Revue des deux mondes i dec. 1876. Den presenterades på nytt i bokform 1883, 
då Renan gav ut sina Souvenirs d’enfance et de jeunesse.

Existerar det ett samband mellan Lagerkvists tacksägelse och Renans bön? 
Ett arbete om Lagerkvist har snuddat vid frågan med ett »kanske».3 Själva pa
rallellen drogs redan då Den knutna näven kom ut i åtminstone fem av de re
censioner boken fick.4

Men denna fråga är inte den enda. Den drar med sig andra: på vad sätt skil
jer sig tidsbakgrunden för Lagerkvists skapelse från den för Renans bön? Vari 
ligger det för Lagerkvist karakteristiska i hans upplevelse på Akropolis, och vil
ken plats intar Den knutna näven i hans produktion?

Vi skall söka besvara dessa frågor i tur och ordning.
Har Pär Lagerkvist känt till Renans bön? Någon uppgift härom föreligger 

inte, och diktaren svarar av princip inte på frågor som gäller hans person och 
verk. Vi är därför hänvisade till att granska texten i Den knutna näven. Där 
lyder några rader:

Så står jag och tänker på Akropolis, där man inte får komma längre för att söka 
Skönheten. Inte i vår tid; väl inte heller i våra barns.

Jag ber ingen bön; har ingen att bedja till. (S. 39.)

Renans bön börjar med en åkallan: »O Beauté» —  med stor bokstav, liksom 
i ordet Skönheten hos Lagerkvist. De anförda raderna hos denne kan svårligen 
tolkas annorlunda än som en medveten hänsyftning på Renan — en kontrast
association, betingad av de tidsomständigheter under vilka den svenske diktaren 
skrev.

Lagerkvist har känt till Renans bön; däremot kan det inte nu fastställas när 
han läst den. Man kan gissa, att han gjort det långt före 1934. Ett annat ställe 
i hans text lyder: »Västerlandets heliga berg. Dit har jag, ovärdige, längtat 
länge förgäves.» (S. 11.) Det var Renan som definitivt gav Akropolis rangen av 
humanistisk kultplats.5 Renans dikt kan sålunda ha varit en av drivkrafterna 
till Lagerkvists längtan. Detta är en hypotes, som inte kan till fullo bevisas. Men 
dess sannolikhet kan bedömas med hjälp av en hastig överblick av det litterära 
intresset för Athen och dess minnesmärken —  vilket delvis är något annat än 
dyrkan av den klassiska grekiska litteraturen.

Medan författarresor till Rom alltifrån romantikens tid varit regel snarare

2 Cit. efter T. Fogelqvists övers, i Typer 
och tänkesätt, 1927, s. 33. Den franska tex
ten återfinnes i Œuvres complètes, 2, s. 759.

3 Jöran MjÖberg, Livsproblemet hos Pär 
Lagerkvist, 1951, s. 77.

4 Ch. Olofsson i Kristianstadsbladet 14/11 
1934; T. Fogelqvist i D. N. 19/11 1934; Kj. 
Strömberg i Stockholms-Tidningen 20/11 
1934; R. Thesen i Arbeiderbladet 23/11 
1934; V. Loos i Norrköpings Tidningar 15/ 
12 1934.

5 Renan var givetvis inte den förste litte- 
räre resenär som anställt betraktelser inför

Akropolis. En berömd föregångare till ho
nom var Chateaubriand (jfr E. N. Tigerstedt 
i Utlåtande rörande professuren i litteratur
historia med poetik vid Stockholms universi
tet, 1961, s. 23). Det är emellertid beteck
nande, att Fredrika Bremer, som besökte 
Akropolis några år före Renan, bad en bön 
av annat slag än han: hon tackade Gud för 
att han lärt henne något högre än Hellas, så 
att hon kunde skåda denna skönhet utan att 
berusas av den. (Fr. Bremer, Lifvet i Gamla 
Verlden, bd 3: 1, 1862, s. 32 f.)
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än undantag, blev Athen målet först vid en senare tidpunkt. Detta har sin na
turliga förklaring i det förhållandet, att Athen först 1833 upphörde att vara en 
obetydlig turkisk provinsstad och blev huvudstad i det självständiga Grekland. 
Därmed skapades förutsättningarna för arkeologiska och konsthistoriska under
sökningar, för friläggningar och restaureringar, och från resultatet av dessa ar
beten utgick fr. o. m. 1800-talets mitt en lockelse.6 Renan kom, som den franska 
forskningen påvisat, till Akropolis utrustad med en vägledning av den franske 
arkeologen Beulé; spåren av den är skönjbara i hans bön.7

Betydande författare från Norden, som under senare hälften av 1800-talet be
sökte Athen och i en eller annan form skrev om Akropolis, var Fredrika Bre- 
mer, Verner von Heidenstam och Karl Gjellerup.8 Men det hör också till bilden, 
att Den siste athenarens diktare på sin sydländska resa aldrig kom längre än 
till Rom.

Inte förrän efter 1920 blir antalet vittra resenärer från Sverige nämnvärt 
större. Man kan räkna ett halvt dussin under åren mellan de båda världskrigen. 
I de flesta fallen tycks två vetenskapsmän och författare ha spelat en roll som 
vägledare: litteraturforskaren Emil Zilliacus från Finland och arkeologen Fre- 
derik Poulsen från Danmark.9

Inom ramen för detta allmänna intresse för Grekland och dess minnesmär
ken har man att söka spåren efter Renans Akropoliskult. De skymtar redan i 
nittitalets lyrik och har för Levertins vidkommande utpekats av Fehrman, för 
Heidenstams av Böök.1 Men påfallande nog är de ingenstädes så framträdande 
som under 1920- och 1930-talen. Det räcker med att anföra några ord ur Ivan 
Oljelunds och Carl-August Bolanders greklandsböcker från tjugotalet. Oljelund 
skriver: »Hur rätt ändå grekerna hade, då de kallade främmande folk barbarer, 
hur rätt från deras och skönhetens synpunkt. [...}  En dag är såsom en timma 
på denna mänsklighetens helgedom.»2 Bolander utropar: »Det är Skönhetens 
stora uppenbarelseunder. Harmonin, måttet, den stora skönhetens enkelhet! Den 
hellenska anden, jag har aldrig stått ansikte mot ansikte med den som i denna 
stunden; en gotisk barbar, vill jag falla i stoftet i tillbedjan.»3 Och Torsten Fo- 
gelqvist berättar från 1938 i sin uppsats »Pilgrim på Akropolis», hur han sit
tande vid foten av en av Parthenons kolonner läste Renans bön för väl hundrade 
gången.4

c Omsvängningen i uppfattningen om det 
idealiska målet för konstnärers och arkitek
ters bildningsresor kommer till uttryck i ett 
brev från F. W. Scholander till Cl. Grund
ström 1879, vilket framdragits av Sten Lund
wall: »Lägg Dig ej i Rom; der är en håla för 
il dolce far niente. Se Vatikanens rikedomar; 
titta på Peruzzi och Bramante — offra fyra 
månader, men icke mera, på den eviga sta
den. Lef på ricotta och finocchi om så fordras 
och om Du derigenom kan komma till 
Athen.» {Generationsväxlingen inom roman
tikens klassicism, i960, s. 148.)

7 J. Pommier, Comment fut composée La 
»Prière sur l’Acropole», i: Revue de Paris, 
1923, vol. 5, p. 442 ff.

8 Om Gjellerup och hans betydelse för 
Heidenstam, se F. Böök, Verner von Heiden
stam, 1, 1945, s. 159-163.

9 Jfr Karl Asplunds förord till Hellas i 
svensk litteratur och konst, 1941, s. 9. — I 
Zilliacus’ lyrik möter den åkallande attityden 
inför Akropolis först i dikten »Inför Parthe- 
non», i samlingen Vandring, 1938. Det finns 
här tonfall som tyder på att Zilliacus läst 
Lagerkvist med behållning.

1 Carl Fehrman, Levertins lyrik, 1945, s. 
268 f.; F. Böök, Heidenstams originalitet, i: 
Svensk litteraturtidskrift, 1959.

2 Ivan Oljelund, Från Sorrento till Akro
polis, 1925, s. 117, 125.

3 C. A. Bolander, Attiska dagar, 1927, s. 
43 ·

4 T. Fogelqvists uppsats trycktes i Svenska 
och klassiska utsikter, 1940, och omtrycktes i 
F:s Skrifter, utg. av Henry Olsson, 3, 1944.
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Otvivelaktigt har Fogelqvist haft en väsentlig andel i spridandet av Renans 
Akropolis-kult. Till hundraårsminnet av den franske tänkarens födelse, 1923, 
skrev han en stor artikel om »Bedjaren på Akropolis» och översatte även bö
nen på svenska. Båda delarna finns i bokform i Typer och tänkesätt, 1927.

I detta sammanhang bör vissa fakta nämnas. Fogelqvist var Dagens Nyheters 
kulturredaktör. Han hade högljutt prisat vissa av Lagerkvists tidigare verk, som 
tycktes honom vittna om en humanistisk livssyn, t. ex. Det besegrade livet och 
Kämpande ande. Den knutna näven publicerades som artikelserie i Dagens Ny
heter, innan den gavs ut som bok.

De uppgifter som här sammanförts gör det möjligt att pröva den uppställda 
hypotesen. Det förefaller inte sannolikt, att Pär Lagerkvists längtan till Akro
polis väckts enbart av Renans bön; han bör ha nåtts av den våg av allmänt 
Greklandsintresse, som är märkbar fr. o. m. början av 1920-talet. Men det är å 
andra sidan sannolikt, att han läst Fogelqvists översättning av bönen och att han 
sände sin Akropolis-betraktelse till Dagens Nyheter bl. a. därför att han kände 
till kulturredaktörens stora intresse för Renan. Jag vill här inskjuta, att enligt 
mitt intryck —  som jag verifierat genom att jämföra det med andras —  hör 
Pär Lagerkvist till det slag av människor som förenar personlig tillbakadragen
het med ett livligt intresse för omvärlden och som därför i regel läser tidningar 
noggrant.

Från den punkt vi nått skulle den som vill resonera på ett renodlat litterärt 
vis kunna bygga upp en teori om Renans betydelse för Lagerkvist. Han skulle 
kunna peka på en rad likheter — t. ex. på de bekanta ord som förekommer i 
kapitlet »Stridsland, evighetsland» i Den knutna näven: »Jag är en troende utan 
tro, en religiös ateist» och som så utomordentligt väl svarar mot Renans stånd
punkt —  och säga: se här vad Lagerkvist lärt av sin föregångare. En sådan teori 
förbiser emellertid fundamentala fakta. Lagerkvists ord uttrycker en av hans 
centrala personliga upplevelser, och likheten med Renan bottnar ytterst i att 
båda växt upp i en allmogefromhet, som splittrats vid mötet med den moderna 
vetenskapens åskådning.

Det finns egentligen bara en punkt i Lagerkvists framställning där man kan 
förutsätta ett positivt inflytande från Renan. I sin närmast föregående program
skrift, Det besegrade livet, 1927, hade han angripit sanningssökandet: det var 
ett torftigt ideal, som inte mättade människans själ. Nu, i Grekland, talar Lager
kvist med hänförelse om att här började »vår odyssé till tankens okända öar och 
länder, vår härliga, klarögda upptäcktsfärd, solig och farofylld, den friskaste, 
frejdigaste seglatsen av alla som människan gjort.» (S. 11.) Renans bön riktar sig 
med intensivt patos till Athena i hennes egenskap av sanningens och forsk
ningens gudinna. »Jag skall slita bort varje fiber», bedyrar han, »som ej är för
nuft och ren konst.»5

Men även på denna punkt måste man räkna med att inflytandet från Renan 
är av begränsad betydelse. Lagerkvists bekännelse till tanken är i främsta rum
met en reaktion mot nazismens antiintellektualism.

I själva verket har Lagerkvist begagnat Renans bön som en kontrasterande 
bakgrund för sin egen framställning. Han har utgått från den som från en all-

5 Œuvres complètes. T. 2, p. 758; Fogelqvists övers, i Typer och tänkesätt, s. 31.
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mänt bekant myt, ungefär så som han i senare verk utnyttjat Ahasverus-gestal- 
ten. Skillnaderna mellan hans och Renans tolkningar av Akropolis’ symbolik är 
påfallande.

Lagerkvists avståndstagande från Renans skönhetsdyrkan har redan berörts. 
Akropolis står i slutet av hans betraktelse som »en knuten näve mot natthim
len». Han understryker, att »Västerlandets symbol var från början en försvars- 
klippa»; nu kallar den »sina trogna, samlar dem på nytt kring det dyrbaraste 
de äger. Inte till skönhetssyner, inte till drömmar och dådlöshet. Men till kamp! 
Till hänsynslös, outtröttlig kamp! Till kämpande humanism!» (S. 42 f.)

Jean Psichari, som var knuten till Renan genom släktskapsband och till Grek
land genom sin härstamning, har påpekat att bönen på Akropolis egentligen 
borde ha hetat: »Prière devant le Parthénon». Ty Athenas tempel är det enda 
Renan ser. Han saknar sinne för vad en akropol betydde för grekerna: den yt
tersta tillflyktsorten i händelse av invasion.6 Lagerkvist har däremot haft blick 
för just detta. Och han har fängslats icke blott av Parthenon, utan även av Nike- 
templet, segersymbolen.

I Renans bön finns, som berörts, en resignerad skepsis, vilken bryter sig mot 
hans hängivenhet för Athena. Den torde bero på att bönen i själva verket inte 
utarbetades vid den tidpunkt författaren själv uppger, utan fick sin slutliga form 
först omkring tio år efter besöket i Athen. Jean Pommier har påvisat, att det 
bland utkasten till bönen finns dels anteckningslappar från 1865, dels också så
dana, som bevisligen, på grund av sitt innehåll, måste ha tillkommit efter den 
resa till Tromsö som Renan gjorde 1870.7 Pommier menar på goda grunder, att 
bönen gestaltades först i samband med utarbetandet av Souvenirs d’enfance et de 
jeunesse. Det betyder —  kan man foga till Pommiers argumentering — att Re
nan dessförinnan hade upplevt fransk-tyska kriget 1870-71, som för honom 
innebar en djup desillusion, därför att han i många år hade arbetat för fransk- 
tyskt samförstånd och framhållit tysk vetenskap som en ledare på sanningssökan- 
dets väg. I Dialogues philosophiques, som utarbetades på våren 1871, framträ
der för första gången hans berömda relativism och skepticism fullt utbildade. 
De har kommit att färga den av de tidiga utkasten att döma betydligt trosvissare 
stämningen i den ursprungliga bönen.

Lagerkvist är däremot i utpräglad grad trosviss. Den bästa förklaringen till 
detta förhållande finner man i en passus i Det besegrade livet. Han vänder sig 
där mot »dessa skeptiska iakttagare av människan och hennes skröplighet». De
ras åskådning kan passa i en idyllisk tid. I onda tider duger den inte. »Och det 
är inte i dessa tider som det är svårt att tro. Ty när ondskan läggs bar då blottar 
den också sin sterilitet.»8

Sedan detta skrivits år 1927 hade tidens orm ömsat skinn till ökad vederstygg
lighet. Tidsbakgrunden till Den knutna näven har skymtat i det föregående; 
men det kan vara på sin plats att belysa den närmare. Visserligen torde den i 
stora drag vara självklar för alla som i politiskt medveten ålder upplevt 1930- 
talet. Men den är det inte för den nuvarande studentgenerationen, vilken inte

6 J. Psichari, Ernest Renan. Jugem ents et 
souvenirs, 1925, p. 309 ff.

7 J. Pommier, a. a., p. 440 f. Jfr H. Tron-
chon, Ernest Renan et l ’étranger, i: Publ. de

la Eaculté des Lettres de Strasbourg, Sér. 2, 
Fasc. 4, 1928, p. 55-66.

8 Cit. efter Lagerkvist, Skrifter, 1932, 3, 
s. 85.
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ens var född, när Den knutna näven skrevs. Några speciella situationer i det för
flutna — bl. a. just inom studentvärlden i Sverige —  kan behöva återkallas.

År 1933 kom Hitler till makten i Tyskland, och förföljelserna mot personer 
av misshaglig ras eller åskådning fick en prägel av officiell politik. Pär Lager
kvist reagerade omedelbart med sin berättelse Bödeln. Samma höst boken kom 
ut aktualiserades frågan om ny innehavare av Frödingsstipendiet, som utdelas av 
Sveriges studentkårer efter omröstning. För många —  däribland för mig —  var 
Lagerkvist självskriven, i sin egenskap av Sveriges ledande moderna diktare. Men 
det sattes igång en intensiv propaganda mot hans kandidatur. Den försiggick 
mest viskningsvägen. De stora tidningarna teg om saken, men i landsortspressen 
förekom en cirkulärartikel, som i cirklande vändningar varnade studenterna för 
att rösta på Lagerkvist: denne hade opåkallat uppträtt »som straffpredikant i en 
aktuell fråga».9 Studentkårens bibliotek i Stockholm vägrade att inköpa Bödeln; 
boken recenserades ej i dess tidning.1 Vid omröstningen gick stipendiet med stor 
majoritet till en annan författare, som förenade traditionalistisk form med poli
tisk neutralitet. Ungefär samtidigt inträffade på Stockholms högskola, att med
lemmar av en nazistisk ungdomsorganisation trängde sig in på en annan me- 
ningsriktnings möte och avbröt det med oväsen och slagsmål.

Hitler hade bedyrat, att nazismen inte var någon exportvara. Den var en ex
portvara. Det märktes även här. Det förnams ännu tydligare ute i Europa, t. ex. 
i Österrike.

Där var situationen den, att förbundskansler Dollfuss’ regim hotades från två 
håll: av den tyska nazismen och av den inhemska s. k. austronazismen, som hade 
sitt fäste i hemvärnskårerna. För att värja sig mot trycket från Tyskland sökte 
Dollfuss stöd hos hemvärnet och utnämnde i januari 1934 dess ledare Fey till 
säkerhetschef.

I början av februari framställde hemvärnet krav på upplösning av de stora 
demokratiska partierna, det socialdemokratiska och det kristligt sociala. Den 12 
februari satte säkerhetspolisen Wiens socialdemokratiske borgmästare Seitz i 
häkte. Arbetarna svarade med att proklamera storstrejk och grep till vapen i de 
större städerna. Belägringstillstånd infördes av regeringen, och blodiga strider 
utkämpades under ett par dagar. I Wien förskansade sig arbetarna i Karl Marx- 
hof, som angreps av regeringsstyrkorna med artilleri, varvid ett antal kvinnor 
och barn dödades. Redan den 14 februari var arbetarnas motstånd i stort sett 
kuvat; under de närmaste veckorna följde ståndrätt och talrika dödsdomar mot 
arbetare som deltagit i striderna, samtidigt som Dollfuss gav efter för hemvär
nets krav och upphävde alla socialdemokratiska mandat i nationalrådet och lant
dagarna.

Titeluppsatsen i Den knutna näven publicerades i Dagens Nyheter den 18 
mars 1934. I dess text finner man följande rader: »Tidningarna uppe från Eu-

9 H j. Lundgren, En eventuell Frödingsti- 
pendiat, Eskilstuna-Kuriren  29 /11  1933.
Samma artikel har antecknats bl. a. från tid 
ningen H alland och från Karlstads-Tidningen, 
i dessa fall under signaturen Abbé Coignard.

1 Belysande för man skulle kunna kalla 
juste m ilieu-ståndpunkten är följande u tta
lande om B ödeln  av kårtidningens redaktör i 
hans anmälan av D en  knutna näven : »Den

fräna karikatyren av en viss politisk menings- 
riktning kan inte med bästa vilja i världen 
kallas för en intelligent form av propaganda. 
[ . . . ]  Kommer m an väl över de frånstötande, 
ytliga och tarvliga nattklubbsscenerna, skall 
m an nog finna att Bödeln är en djupt tänk t 
bok —  också den.» (Sign. C ege= C . G . 
M almström i Gaudeamus, n r 8, 1934.)



Pär Lagerkvists bön pä Akropolis 3 i

ropa inpyr mig med sin blodstank, förvirring och mörker. Det fyller mig med 
outhärdlig ångest och smärta.» (S. 41.)

Det som hände i Österrike, medan Lagerkvist befann sig i Athen, var den 
omedelbara anledningen till att han skrev Den knutna näven.

Bland de exempel på förvändhet i samtiden, som Lagerkvist där brännmärker, 
intar försöken att kväsa arbetarrörelsen en framskjuten plats. Den är nämligen, 
förklarar han, ett utslag av den strävan som Västerlandet har anledning att vara 
allra stoltast över: kampen för människovärdet. I sin tidiga ungdom hade La
gerkvist varit direkt engagerad i arbetarrörelsen; Hörnström har dragit fram en 
rad dikter som han skrev för socialdemokratiska tidningar under åren 1910- 
16.2 De flesta av dem är kampsånger.

Sotigt svarta släk ten  u r sin  klyftas 
tu n g a  dunkel sträcka hård a  h änder,
ro p a  tro tsets o r d ---------------O ch blickars b rän d er
lyftas lä n g ta n d e --------------- en  gång  de lyftas
genom  nattens skum m a, blåa hus —  
de p ro fund is, 
de p ro fu n d is  
—  u p p  m o t solens ljus!

Detta är Lagerkvist 1912 i tidningen Stormklockan. År 1934 utropar han: 
»Det är inte skönheten jag söker på Akropolis. Det är ljuset och friheten!» (S. 
*5 ·)

Ljuset har en utomordentligt mångtydig symbolisk funktion i Lagerkvists 
verk. Ett av de betydelsefälten är det politiska. Det framträder renodlat i ung
domsdikten, och det är bärande i Den knutna näven, även om det där inte är det 
enda.

Större delen av Lagerkvists inledande uppsats upptas av ett försvar för de 
manifestationer av ljus och frihet, som nu förnekas och skymfas: tankefrihet, 
forskningsfrihet, människovärde, humanitet, individualism, internationalism, pa
cifism. Det finns ingenting originellt i vad han där säger; det är välbekanta tan
kar, och även citaten — från Ibsen, Gei jer och Pontus Wikner — är nötta. Läser 
man detta parti alldeles isolerat, kan man lätt komma till det resultatet, att det 
är ett stycke inte alltför märklig retorik. Just därför skulle jag vilja nämna, att 
jag inte alls hade ett sådant intryck, när jag första gången läste texten i Dagens 
Nyheters spalter. Det kändes som en befrielse, att en stor diktare inte höll sig 
för fin för att säga de enkla ting som behövde sägas. I den atmosfär som då 
rådde i Sverige, när folk i betydande omfattning såg åt sidan och talade om nå
got annat, fick de slitna värdena en säregen lyskraft. Det förhöll sig just så som 
Lagerkvist uttryckte saken: »De är självklara. Och ofta föraktade. Det tycks 
snart vara lika ovanligt att höra dem prisas som att höra en seende förundra sig 
över att han ser.» (S. 35.)

Vid sidan av den stora uppgörelsen med diktaturmentaliteten har Lagerkvist 
flera smärre med företeelser i det dåtida Sveriges kulturella och litterära liv. Ett 
par av dem kan förtjäna kommenteras.

Lagerkvist vänder sig med särskild skärpa mot dem som kritiserar individua
lismen. »Med de reaktionära hordernas illvrål blandar sig den motsatta yttersta

2 E. Hörnström , Pär Lagerkvist, 1946, s. 45-53 .
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flygelns troskyldiga patos, bägge lika övertygade om att i individualismens ut
rotande ligger vår frälsning innesluten. Vår kulturs fel är att den är individualis
tisk. {...} Kring ingenting är tidens tjut så självsäkert och enhälligt som kring 
detta.» (S. 22 f.)

Kollektivism var under åren kring 1930 något av ett modeord bl. a. inom för- 
fattargruppen »fem unga» och i Clartékretsar. I tidskriften Spektrum, där dessa 
båda sammanstrålade, förekom 1932 en artikel av Artur Lundkvist, som inne
höll en presentation av och en intervju med Harry Martinson.3 Bland dennes 
uttalanden finner man följande: »Det sägs att kommunismen med sin kollek
tivism nivellerar massan, men i själva verket är förhållandet det motsatta: kom
munismen skänker massan möjligheter till variation. [ .. .]  Jag har trott på de
mokratin i olika intervaller. [...}  Nu tror jag på diktaturen eller rättare: ideo- 
synkratin, en syntes av demokrati och elitstyrelse.» Detta är onekligen ett tro
skyldigt patos, och Martinson har som bekant funnit rik anledning att revidera 
sin uppfattning. Lagerkvist kan mycket väl ha tänkt på honom, men sannolikt 
riktade han sig ännu mer mot Erik Blomberg.4 Denne publicerade 1933 i Ord 
och Bild en lång essä om Lagerkvist, kallad »Det besegrade livet». Den präglas 
av ingående studium och på många punkter av en fin uppskattning, men till sin 
huvudtendens är den avvisande. En av de genomgående anklagelserna gäller La
gerkvists individualism. »Social känsla saknas nästan genomgående i Lagerkvists 
verk», skriver Blomberg. »Någon människokärlek tror han inte på.»° Ett av 
slutomdömena om Lagerkvists diktning blir därför, att denna saknar inre balans 
och är en »individualismens tragedi».5 6

På denna kritik tycks Lagerkvist ha svarat, inte bara med de ovan citerade 
orden, utan med ett bejakande av det tragiska i den individualism han anklagats 
för. »Templen på västerlandets heliga berg är splittrade. Så som vår egen ande 
är det. Så som västerländsk odling till hela sin art. Men de är likväl skönare och 
stoltare än alla andra som människor rest.» (S. 38.)

En annan av Erik Blombergs invändningar avsåg Lagerkvists i Det besegrade 
livet uttalade motvilja mot sanningssökande, särskilt i form av psykologisk forsk
ning.7 På denna punkt har Lagerkvist indirekt erkänt det befogade i kritiken. 
Medan han i Det besegrade livet hånfullt talade om »det överdrivna psykolo
giska intresset» som »ett ömkligt surrogat för mänsklig kamp och tro»,8 hyllar 
han i Den knutna näven »människans finaste behov, hennes ödmjukaste och äd
laste: det att känna sig själv», som »har gett oss en smula insikt, en smula mera 
förgrenad och komplicerad kunskap om vårt svåråtkomliga inre». (S. 26.) Att 
Lagerkvist har ändrat ståndpunkt sammanhänger säkerligen med att nazismen 
uppfört djuppsykologien på listan över s. k. urartade kulturföreteelser.

En tredje invändning från Blombergs sida, nära förknippad med den före
gående, är den att Lagerkvist i Det besegrade livet säger nej till naturlivet, drift
livet.9 Denna anmärkning pekade i varje fall på ett för Lagerkvist centralt 
problem, och ett väsentligt parti i Den knutna näven — inte i titeluppsatsen,

3 Sam tal m ed  H arry M artinson, Spektrum , 
1932, nr 6.

4 D etta antyddes av B. B [æckstrô]m  i hans 
rec. av Den knutna näven, G .H .T .  30/11
1 9 3 4 ·

5 A . a., s. 330.
6 A . a., s. 331.
7 A . a., s. 271.
8 Lagerkvist, Skrifter, 1932, 3, s. 94.
9 Blomberg, a. a., s. 273.
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men i fortsättningen — handlar om det. Frågan skall något beröras i det föl
jande, men först bör nämnas, att även detta var en punkt, där Blombergs och 
de »fem ungas» åsikter i viss mån konvergerade. De »fem unga» prisade drift
livet, och deras uppfattning kunde ta formen av en kulturfientlighet, som man 
inte finner hos Blomberg. Martinson skrev i en artikel med rubriken »Moder
nism» i tidskriften Fronten den 15 nov. 1931: »Min modernism är kulturfient
lig. [...} Den har strängt taget inget annat program än att vara rent och natu
rellt upprorisk. [...}  Dess världssyn är rörelsen, ej ett sterilt betraktande. [ ...]  
Kulturbetraktaren flyr kaos och lever ett inbillningsliv av personlig klarhet, han 
vegeterar på kaos som har sina rötter i sig själv [...]»

Lagerkvist replikerar i titeluppsatsen i sin bok direkt på sådana åsikter som 
dessa Martinsons. Flykt undan kulturarvet betyder inte primitiv sundhet, utan 
en osundhet, förklarar han. Omedelbart därpå tar han upp en tänkt invändning, 
nämligen den att hans ståndpunkt innebär idealism och romantik och försvar 
för det kulturens offerväsen som man just håller på att revoltera mot. »Ja», 
svarar Lagerkvist, »men revolten själv är en romantisk illusion. De tjut som nu 
stiger från Europa kan lära oss vad denna romantik har för skänker i beredskap 
åt människan.» (S. 33.)

Detta är vad Lagerkvist hade att säga om saken i titeluppsatsen. Men han var 
därmed inte färdig med frågan. Han återvände till den. Det är här av intresse 
att notera publiceringsdata för de olika avsnitten. Det första kom som nämnts 
den 18 mars. Sedan dröjde det ända till den 12 augusti, innan »Stridsland, evig- 
hetsland» publicerades. En dryg månad senare kom »Undret i Delphi» och slut
ligen, den 21 oktober, »Hellensk morgondröm». Dessa data antyder, att titel
uppsatsen »Den knutna näven» är en hastig skiss, skriven på ort och ställe un
der det dubbla intrycket av Akropolis och händelserna i Österrike. Återstoden 
har utformats först efter Lagerkvists hemkomst, under loppet av sommaren och 
hösten. Dessa tre avsnitt verkar också på ett helt annat sätt genomarbetade, och 
de mest vägande sidorna i boken finner man i »Stridsland, evighets land» och 
»Undret i Delphi». Den sistnämnda hänger, som inledningsvis antyddes, i viss 
mån samman med Akropolis-upplevelsen.

»Undret i Delphi» utgör ett försök att närmare motivera några av de tankar 
som hastigt kastas fram i inledningsuppsatsen, om den västerländska kulturens 
smärtsamma sammansatthet, vilken också är dess storhet. Därvid har Lagerkvist 
mediterat över en motsättning, som enligt Martinsons terminologi förelåg mel
lan kulturbetraktarens klarhetsliv och det fruktbara kaos, medan den enligt 
Blombergs formulering ställde driftlivet mot den enligt hans mening negativa 
idealismen i Det besegrade livet.

Lagerkvist har begagnat vissa upplysningar som han tycks ha funnit vid ett 
studium av Frederik Poulsens bok Den delfiske Gud og hans Helligdom; den 
är en allmänfattlig översikt av författarens djupgående forskningar i ämnet. Där 
berättas, hur den från Lykien kommande Apollon erövrade Delphi från jord
gudinnan Gaia, och hur han efter sin seger dock lät henne behålla en helgedom 
på platsen. Där omtalas vidare, hur Dionysos sökte bemäktiga sig oraklet, men 
hur Apollon då ingick en överenskommelse med sin rival: denne skulle härska 
de tre vintermånaderna, Apollon resten av året.1

1 F. Poulsen, D en  delfiske G ud og hans H elligdom , 1924, s. 20, 32 f.
3-61154037 Samlaren 1960
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I dessa historier inlägger Lagerkvist sin tolkning. Han skriver:
N a tu r  och ande m åste a lltid  k än n a  varandras om edelbara n ärh e t, s tän d ig t m ötas i 

strid  och om fam ning . D e t högsta m änsk liga  fram går u r en tvekam p och u r e tt befruk t- 
n ingsm ysterium .

D et var A po llons sto rhe t a tt h an  förstod  det. A tt han  tog  de ob än d ig a  k ra fte rn a  in  
u n d er sitt h äg n  —  och behärskade dem .

Jo rd en s och un d erjo rd en s g u d in n a , den  u råld riga , u r Chaos födda G aia, drev  h an  in te  
b o rt från  hennes D e lp h i, där h o n  dyrkats lån g t före honom . H an  gav h en n e  en u n d e r
jo rd isk  helgedom  där. D en  enk la  b o n d k v in n a  som  om töcknad av gaserna sen en  grå  
fo rn tid  siat å t skräckslagna bergsbor och sökt h jä lp a  dem  till  rä tta  i livets faro r och nöd 
och m ed  råd  om  sådd och skörd  i den  rasande na tu ren , visade h an  in te  ifrån  sig, fyllde 
b lo tt i ö d m ju k h et och v ishet hennes ored iga ta l m ed sin, m ed ljusgudens anda. [ . . . ]  
U p p h ö jd  och dock in te  u p p h ö jd  över lidelsernas och d e t e lem entäras värld  ledde han  
a llt in  i sin  fåra. (S. 92 ff.)

Och historien upprepades, då de vilda kvinnorna stormade mot Delphi. »De 
hade en gud inom sig, en mäktig gudom som de förtärt i djurens råa kött. De 
kallade honom Dionysos. Han var en främling för Apollons tankevärld. Men 
inte för hans känsla och djupaste medvetande. Delphis herre tog emot honom i 
sin helgedom, och under den tid av året då han själv vistades i den fullkomliga 
klarhetens fjärran sagoland, där själva natten är full av strålande ljus, härskade 
yrselns gud i hans tempel. Men under hans lag.» (S. 95.)

Apollon förnekade sålunda inte det underjordiska. Att göra så är farligt; då 
bryter det sig fram på våldsvägar, kommenterar Lagerkvist. Den aktuella syft
ningen är uppenbar.

Det extrema partitagandet för anden mot livet har sålunda ersatts av tanken 
på en ständig kamp mellan dessa två, vilken i lyckligt fall resulterar i en öm
tålig jämvikt: kulturens under. Det är ett under, ty det kan endast beskrivas ge
nom en paradox: »upphöjd och dock inte upphöjd». Diktarens bön är att detta 
under måtte ske.

Att harmonin är något sällsynt framhävs även i den avslutande betraktelsen 
»Hellensk morgondröm». Lagerkvist börjar där med att teckna utsikten över ett 
underbart grekiskt vårlandskap. Han frågar sig: »Är det inte vårt rike vi ser, 
människornas fjärran, förlovade land?» Men han tillfogar omedelbart, att det 
endast för en flyktig stund ligger i full verklighet. Vi har en tendens att för
vanska det. »Vi älskar att leva under det overkligas bann.» (S. 114-117.)

Oberholzer har i sin bok om Lagerkvist sammanställt »Hellensk morgon
dröm» med prosaskissen »Morgonen» från 1920. Han menar, att livsglädjen 
från det tidigare verket här återkommer i mera mognad form.2

Parallellen är inte helt oriktig, men inte heller fullt exakt. »Morgonen» bör 
jämföras med »Undret i Delphi» och »Hellensk morgondröm» tillsamman
tagna; likheten ligger däri, att man i båda fallen möter motsatser sammanförda 
till jämvikt. Lagerkvist använder t. o. m. samma symbol i »Morgonen» och i 
»Undret i Delphi»: trädet med kronan mot det himmelska och rötterna mot 
djupet. Men det finns en väsentlig skillnad. »Morgonen» ger en stämning av 
evigt nu. Det är ett statiskt verk. Den knutna näven är ett dynamiskt verk, och 
harmonin framställs som vansklig och flyktig.

1 detta konstaterande ligger något av en diktarpersonlighetens självkarakte

2 O. Oberholzer, Pär Lagerkvist, Heidelberg 1958, s. 134.
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ristik. Ser man Lagerkvists produktion i dess helhet, utgör sådana verk som 
»Morgonen» och Den knutna näven undantag. Disharmonin överväger. »Väs
terlandet har trott och förnekat, kastats mellan ytterligheter på ett sätt som vi
sar hela oron i vår själ», heter det i betraktelsen på Akropolis (s. 37). Orden 
passar lika bra som beskrivning av Lagerkvists diktning. Den knutna näven är 
inte bara en bekännelse till Västerlandet, den är också bitvis självbekännelse. 
Särskilt gäller detta om avsnittet »Stridsland, evighetsland», som är förlagt till 
Palestina och som här förbigåtts. Det torde vara den öppnaste redogörelse La
gerkvist någonsin givit av sin religiösa problematik.

Den knutna näven är inte ett av Lagerkvists stora verk. Det innehåller några 
av de vackraste och mest bevingade prosasidor han skrivit; men det är ojämnt 
—  slutet på »Hellensk morgondröm» går t. ex. inte på något vis upp mot bör
jan. Ändå kommer man inte förbi boken. Den ger så många sidor av sin för
fattare på en gång. Det går trådar från den till en rad senare verk: till diktsam
lingen Genius från Akropolis-betraktelsen, till Sibyllan från »Undret i Delphi», 
till Barabbas och Ahasverus döcl från »Stridsland, evighetsland». Till själva 
Akropolissymbolen har dock Lagerkvist inte återvänt.


