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Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan
A v  G u n n a r  T i d e s t r ö m

Det är inte någon ny erfarenhet precis, att olika människor reagerar 
olika inför ett och samma diktverk, men det är sällan man får det så bjärt 
belyst som då man läser recensionerna av Lagerkvists Sibyllan. Somliga 
recensenter prisar romanen som ett fullödigt, utomordentligt mästerverk, 
andra är en smula ambivalenta, och åtminstone en är totalt avvisande:

En besynnerlig och dödfödd idé av Pär Lagerkvist att på berget Parnassos 
sammanföra Ahasverus, den vandrande juden, och en från kulttjänsten i det 
delphiska oraklet suspenderad sibylla. Den rolöse sägenfiguren borde ha fått vila 
i frid, nerpepprad i Viktor Rydbergs lyriska kvarlåtenskap. Gubben luktar med 
förlov sagt naftalin.

På tonen känner de flesta läsare förmodligen igen en kritiker i Vecko- 
Journalen.1

Även sådana omdömen i recensionerna, som inte egentligen är värde
rande utan avser att vara rent karakteriserande, kan vara varandra myc
ket olika. Sven Linnér kallar Sibyllan »denna förfärande mörka bok», även 
om han medger att den k a n s k e  uttrycker något av befrielse.1 2 Gunnar 
Brandell tvärtom: »’Dvärgen’ var en mörk bok [-----------] ’Sibyllan’ där
emot badar i ljus».3 Så diametralt motsatta som dessa omdömen framstår 
här, isolerade, är de inte i sitt sammanhang, men nog visar de hän på 
ganska olika uppfattningar av verkets grundkaraktär och känsloton! 
Det må tilläggas att bägge kritikerna är högt beundrande.

E tt diktverk är ju ofta så rikt, att skilda läsare kan draga fram olika 
sidor, olika enskildheter att hänföras av — eller stöta sig på — allt efter 
sin egen läggning. En anmälare fäster sig i Sibyllan bl. a. vid »en doft- 
frisk och sinneseggande omedelbarhet mitt i det bevarade, halvt arkaiska 
avståndet». Han fascineras av sådana skräckromantiska effekter som fö
delseakten »under en åskvädersnatt, i en grotta, bland närgånget blod- 
slickande getter», och han noterar också — troligen med en viss tillfreds
ställelse — det i boken som kan kallas »ett mer än vanligt häftigt upprors- 
försök mot den gudomliga diktaturen».4 Spåren leder mycket riktigt till 
Artur Lundkvist. En annan kritiker, som kanske inte riktigt tycker om 
Lagerkvists myckna tal om gud, menar att Sibyllans författare med 
ordet »gud» egentligen avser något annat: »gud är, om jag förstått Lager
kvist rätt, helt enkelt livet när vi är öppna, nakna, när vi överlämnat oss i

1 Vecko-Journalen, 1956, nr 46, s. 35.
2 UNT, 16/11 1956. Alla kursiveringar är mina egna.
3 Sv. Dagbl., 10/11 1956.
4 MT, 10/11 1956.
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smärtans och kärlekens armar.»5 Hörs det inte liksom ett eko från Olof 
Lagercrantz’ evangelium om den öppna livsstilen? Vår personlighet 
springer vi inte ifrån, inte någon av oss.

De flesta recensenter är överens om att romanen domineras av den 
religiösa frågan. Längre sträcker sig dock knappast enigheten. John Land
quist anser, att Lagerkvist i Ahasvérus’ och sibyllans meditationer bl. a. 
velat »tolka antik folklig kritik av gudarna» men att han därvid hamnat i 
en sorts anakronism. »Lagerkvist ingjuter i sina gestalters tal en skepsis, 
pessimism och former av gudafientlighet, som är uppenbart modärna och 
varit främmande för antiken.»6 Den kristne bekännaren Erik Hj. Linder 
säger däremot: »Boken är varken livsfientlig eller guds fientlig.» Den är 
»som en gång Det eviga leendet», en bok om livskärlek och gudskär lek trots 
allt. Lagerkvist är »en av de största religiösa diktare man kan finna, en 
av dem som rört vid Hemligheten. Det är ett privilegium att vara sam
tida med honom.»7 Den likaledes personligen kristne Sven Linnér betrak
tar däremot boken som åtminstone delvis »en direkt gensaga till Det eviga 
leendet». Han finner särskilt slutet av Sibyllan svåruthärdligt och tillägger: 
»Det är nog inte lätt att i skönlitteraturen finna en starkare hädelse än 
den sibyllan bjuder med sin parallell till bibelns budskap om Guds man- 
domsanammelse.»8

Min klippsamling efterlämnar kanske snarast intrycket av förvirring. 
Den lärdom, som ligger närmast till hands, är tilläventyrs att man över
huvud taget inte skall skriva recensioner. Åtminstone inte om verk av 
Sibyllans karaktär, som fordrar så mycken begrundan.

Men inte heller senare framställningar lämnar särdeles stor hjälp till 
en egentlig tolkning av romanen. Den senaste översikten över svensk 1900- 
talslitteratur — som ägnar Hellströms Snörmakare 1 1/2 sida — anser 
sig inte kunna offra mer än 4 rader på Lagerkvists Sibyllan. Linders 
litteraturhistoria är långt utförligare, men den ger huvudsakligen en in- 
nehållsredogörelse. För de läsare som inte har Sibyllans text fullt aktuell, 
tar jag mig friheten att här återge Linders referat:

S i b y l l a n  är en hednisk myt. Den handlar om en avsatt pythia i Delphi. 
På den tiden hon var ung och satt på trefoten i templet, profetiskt mumlande 
och skrikande, var hon den mest ansedda pythia Apollons tempel någonsin haft. 
Sedan hon upplevt en jordisk kärlekshistoria och blivit med barn, fördrevs hon 
med stenar och slag. Nu sitter hon åldrig med sin svagsinte son i ett grottliknande 
hus högt uppe på berget Parnassos. Sonen är grånad i håret också han, men 
barnslig och slät i hyn; och munnen har stelnat i ett evigt meningslöst leende.

Till denna gamla gumma kommer en dag Ahasvérus vandrande — den vand
rande juden, visserligen aldrig nämnd vid namn. Denne jude har upplevt det 
gudomliga bara som en straffdom, som skräck och hot. Att den korsbärande 
mannen som han nekade sin hjälp var en förkunnare av kärleken har han bara 
förnummit som ett rykte. För honom berättar sibyllan sin fruktansvärda och 
sublima saga. I en extas utan like har hon som prästinna och sierska fått »dela 
guds oändliga glädje över att vara till»; i den ödsligaste tomhet har hon hamnat 
var gång gud övergav henne. Men hon känner också människornas lycka. Hon

Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan

B DN, 10/11 1956.
0 Aftonbi., 9/11 1956. Artikeln har rubriken »Modern bitterhet i antik klädnad». 
7 St.-T., 10/11 1956. 
s UNT, 16/11 1956.
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har upplevt den djupa friden i ett enkelt bondehem och den oändliga fullbor
dande glädjen i att få omsluta en ung, älskad man och vara omsluten av honom.

Men gud är svartsjuk och grym. Hennes älskare dränker sig sedan han upp
täckt vem hon är — pythian, den besatta. Och i templet sker samtidigt något 
avgörande. I en extas av skräck, getstank och vällust känner sig pythian våld
tagen av guden i skepnad av en bock. Det barn hon sedan föder i en grotta, om
given av getter, är kanske getgudens son. En gudsson, avlad i en kvinnas sköte!

Medan den gamla berättat sin historia, har den imbecille i vrån, sonen med det 
eviga leendet, tyst försvunnit ur huset. Hans spår leder upp mot det snöklädda 
berget. Allt lättare och lättare blir spåren av hans vackra fot och till sist upphör 
de alldeles. Han är borta. Mannen med det gåtfulla leendet, den omänsklige, den 
främmande, var gud.0

Det finns ett par ganska betydelsefulla drag i Sibyllan som inte riktigt 
kommer fram i detta koncentrerade sammandrag. Då romanen kallas »en 
hednisk myt», bör det kanske framhållas, att boken avsevärt skiljer sig 
från många av de moderna diktverk som hämtat sitt stoff från mytens 
värld. Sibyllans levnadssaga är ingen modern omdiktning av en faktiskt 
existerande myt, den är Lagerkvists- egen skapelse, och huvudhandlingen 
rör sig helt — eller praktiskt taget helt — på det »realistiska» planet. Att 
pythian själv tror på och talar om Apollon och hans makt är ju en 
annan sak och f. ö. något självklart just ur den historiska sannolikhetens 
synpunkt.

När sibyllan på vandringen uppför det snöklädda berget ser spåren 
efter den sinnesslöe sonen upphöra utan att leda tillbaka, och när hon 
och hennes följeslagare tolkar sonens försvinnande som en himmelsfärd, 
ett bevis på att fadern-guden tagit honom upp till sig, har skildringen 
en så utomordentligt suggestiv kraft, att även vi nutidsläsare känner oss 
förflyttade till mytens och det religiösa undrets värld. Men Lagerkvist själv 
är hård och omutlig. Han skulle inte vara den han är om han inte med 
halvt omärkliga medel förberett episoden så, att den kan få sin fullt na
turliga, triviala förklaring. Att spåren av en naken människofot i ett tunt 
lager av nysnö blir allt svagare och svagare, ju högre vandringen går mot 
toppen med den hårda e v i g a  snön, och att spåren till sist upphör, är 
ju på det fysiska planet ingenting underligt. Lagerkvist har förberett 
allt även på det psykologiska planet. Han har bl. a. insvept sceneriet i 
en clairobskyr som gör att inte ens de uppträdande personerna riktigt vet, 
var verklighetsiakttagelserna slutar och något annat tar vid. Det är natt, 
det är månsken, det är dessutom dimslöjor:

Månskenet silade genom det tunna kölddiset och gjorde allt så sällsamt, det 
föreföll [----------- ] som om man kunde tveka om allting i denna bara halvt verk
liga värld. [----------- ] De fortsatte längre och längre in i overkligheten (206).* 1

I en sådan atmosfär och i sitt starkt uppjagade tillstånd finner den 
olyckliga, plågade, nu övergivna gamla i försvinnandet en bekräftelse på 
vad hon redan förut anat, dvs. hoppats och fruktat: att mannen med det 
eviga, flinande leendet var en gudason, var gud. »Han har återvänt, 
mumlade hon lågt för sig själv. Det är så som jag trodde» (208). Författa

0 Ny illustr. svensk litteraturhistoria, 5, 1958, s. 413.
1 Siffrorna i texten hänvisar till sidorna i originalupplagan.
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ren har uppenbarligen — nu som alltid — varit angelägen om att det reli
giösa undret ur den nyktre skeptikerns synpunkt skall kunna förklaras 
som ren illusion.

Det är Lagerkvists hemlighet, hur han trots allt kunnat förläna skild
ringen en så skakande makt, att skeendet blir och förblir ett religiöst 
under. Också detta är föreberett. Förberett genom skildringen av sibyllans 
hela liv.

Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan

Därmed kommer man in på en fråga, som lämnas åsido i nästan alla 
bedömares karakteristiker av romanen Sibyllan: varifrån har Lagerkvist 
hämtat ränningen till sin skildring av sierskans livsöde ? Olof Lagercrantz 
kan sägas beröra saken, om också mycket kortfattat och blott för ett 
mindre avsnitt av romanen.2 Handlingen i boken är ju, säger han, för
lagd till vår tideräknings första århundrade, och hjältinnan är en kvinna 
från landsbygden i Phokis. Men »läsaren har knappast kommit över 
tröskeln till den enkla hydda där hon växer upp förrän ett igenkännan
dets småleende tändes på hans1 läppar. Det är Pär Lagerkvists småländska 
barndomsvärld [-----------] som här träder fram i grekisk drapering.»3

Ja, igenkännande nog, men varför småleende? Jag hoppas jag inte 
misstolkar recensenten, om jag uppfattar småleendet såsom framkallat 
av känslan att Lagerkvists egna barndomserfarenheter från svensk lands
bygd en smula opåkallat och oavsiktligt »slunkit med» i en historisk fram
ställning och en allmängiltig religiös problemroman. Men är detta oav
siktligt ?

Hedan på bokens första sidor beskrivs med några få ord den åldriga 
kvinnan, som är berättelsens huvudgestalt. »Den gamlas ansikte var 
strängt och fårat, mörkhyat som om det hade varit i beröring med eld.» 
Hon sitter utanför sin koja på bergsluttningen ovanför Delphi och ser 
ner på »den värld hon för längesen lämnat». Ingenting skymde, allt låg 
utbrett för hennes blick: »staden där mänskorna kom och gick mellan 
sina hus, upptagna var och en av sitt» (s. 7, 8). Hon satt och såg på allt 
detta — »med sina gamla ögon» (9). Orden om hennes ögon återkommer 
på bokens sista sidor (217), ja, får bilda själva slutvinjetten: »Hon satt 
och såg ut över allt med sina gamla ögon» (222).

Hon ser också tillbaka i tiden. Hon tänker på sin barndom: »Men vad 
det är längesen. . .  att man kan minnas det som är så längesen...»  (46). 
Och hon tänker på sitt liv fram mot den stora ensamheten, och på den 
gud som »förbränner allt som en eld» (217).

I sitt närmast föregående verk har Lagerkvist använt nästan alldeles 
samma formuleringar. Men där, i diktsamlingen Aftonland, talar den 
åldrade skalden helt i egen person:

Med gamla ögon ser jag mig tillbaka 
Allt är så längesen.4

2 Detsamma kan sägas gälla Gustaf Fredén i Studiekamraten, 1957, s. 190 f. Till en 
annan kritiker, som lagt större vikt vid problemet, skall jag senare återkomma.

3 DN, 10/11 1956.
4 Aftonland, 1953, s. 51.
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Där är det sig själv han karakteriserar, då han säger att den fruktans
värda guden, den gud som inte finns, har tänt hans själ i lågor och gjort 
den till »en svedjemark som ryker efter eld».5

Är det troligt, att denna överensstämmelse skulle vara oavsiktlig? Kan 
det inte tvärtom förhålla sig så att Lagerkvist, denne de inlagda anspel
ningarnas mästare, fullt medvetet velat antyda att romanen är ett mycket 
personligt verk? Har han inte redan från början velat länka in läsarens 
uppmärksamhet på att den gamla sibyllans levnadssaga, på ett inre plan, 
representerar hans egen? Kanske också delvis på ett yttre plan? Låt oss 
för en kort stund ta det antagandet till arbetshypotes *i vårt studium av 
boken.

Mina föräldrar var fromma människor, berättar sibyllan (45); vi var förnöj
samma, hade aldrig varit vana vid annat än fattigdom. [— — — ] jag fick 
mycket kärlek under min barndom och uppväxt. Men jag var ändå ensam — är 
inte det underligt. Det kan ju ett barn vara utan att någon vet om det och fast 
de är omgivna av kärlek. Ja, jag var nog ett underligt barn, om det också inte
märktes först så mycket. Jag gick mest för mig själv [------------ ]. Vi bodde ju
också lite för oss själva, fast långt till andra hus var det ju inte alls (47, 48).

Detta säger alltså den grekiska sibyllan, men av det citerade finns det 
knappast någonting, som inte oförändrat k u n d e  stå och inte också i 
sak står i den bok som brukar kallas Lagerkvists självbiografi.

Så kommer sibyllan in på förhållandet till sina föräldrar:
Den jag mest höll mig till var min mor. Yi liknade visst mycket varandra, var 

bägge allvarliga och gick och talte med varandra som om vi varit i samma ålder 
och med samma erfarenhet av livet. I själva verket visste vi inte mycket om det 
någon av oss. Hon var alldeles oberörd av det som brukar benämnas så, av all 
den gemenhet, ondska och förvirring som människorna brukar kalla för livet och 
som de berömmer sig av att känna så väl till. Hon kände bara till de enkla tingen, 
hur det var att föda barn och förlora dem sen igen och hur det var att älska 
en man som hade varit ung och stark och som nu började bli utsliten av arbete
liksom hon. Sådant kände hon till, och det kan ju sägas vara nog [------------] det
var alltid vila och ro över henne (48, 49).

Ingen kan väl läsa detta utan att märka, hur fullkomligt det motsvarar 
bilden av modern i Lagerkvists berättelse om sin egen barndom! I Gäst 
hos verkligheten avslutas modersporträttet med formuleringen: »För så
dana som hon är det nog» (14).6

Den grekiska sibyllan beskriver också sin far:
[------------] före och efter varje måltid offrade han förstås som alla andra på

härden, men jag minns ännu med vilken andakt han gjorde detta, som annars 
många gör helt tanklöst och utan någon verklig innebörd och mening för dem. Han 
var en ung och tystlåten man och jag minns hans milda men alltid lite sorgsna 
blick och hans grova händer som på insidan var som barken på en gammal pinje 
och som ingav mig stor trygghet när han tog om mig. Det var också tryggt och 
skönt när vi var ute och gick tillsammans och min lilla hand alldeles försvann i 
hans. Men sade någonting gjorde han sällan (50, 51).

5 Ibid., s. 61. Om en av personerna i Det eviga leendet heter det att hans »ansikte 
var lidelsefullt och som bränt av eld». Det är den person med vilken författaren kanske 
allra tydligast identifierar sig, den som uppmanar människorna att uppsöka gud för 
att ställa honom till svars för det förvirrade livet.

0 När det gäller Gäst hos verkligheten hänvisar sidsiffrorna till den upplaga som 
ingår i förf:s Prosa, 1949.
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Läsaren behöver bara översätta måltidsoffer med bordsbön för att få 
en bild av Lagerkvists barndomsmiljö. Trygghetskänslan, då han fick 
hålla i faderns hand, har han berättat om inte bara i Gäst hos verklig
heten (33) utan också i novellen Far och jag (Onda sagor).

Detta var barndomsskildringen. Sibyllan kommer så in på vad som 
hände med henne vid puberteten. Hon fick syner och hörde röster, men 
det gick snart över.

Men jag var ändå liksom frånvarande och främmande för verkligheten på 
något sätt och började gå ändå mer för mig själv och slutade upp att anförtro 
mig åt mor. Jag kände mer och mer min ensamhet, att jag var olik andra på 
något vis, jag kunde inte förklara hur, men led av det. Och jag blev så rolös
[------- —:]- Själva tryggheten omkring mig började oroa mig och trycka mig.
[----------- :] jag älskade dem oändligt. Och ändå gick jag omkring som en främ
ling i hemmet, fylld av en oro som de inte hade någon aning om och ingen skulle 
ha förstått om de vetat om den. Medan de levde kvar i sin enkla tillit till allt om
kring dem och till gud som fanns i allting som omgav dem.

Gud? Hade jag längre någon gud? Jo, det hade jag väl, men var fanns han? 
Han var så långt borta, han matte ha övergett mig. Eller hade jag övergett 
honom? Ja? Kanske hade jag det? För varför var jag annars så rolös, så utan 
all trygghet? (51-53).

Som skildring av grekiskt hemliv i första århundradet efter Kristus 
är denna passus nog inte särskilt sannolik, men väl som skildring av ung
domlig revolt mot andan i ett svenskt småfolkshem vid 1900-talets början. 
Praktiskt taget på varje punkt överensstämmer beskrivningen med den 
skildring som författaren givit i sin självbiografi. Känslan av att inte vara 
som andra (78), känslan av att bara vara en »gäst hos verkligheten», 
känslan av att den ombonade och fridfulla atmosfären i hemmet blivit 
outhärdligt tryckande och besvärande — »Aldrig en rå vindpust som 
svepte dit in» — och inte minst upphörandet av den verkligt förtroende
fulla kontakten med modern. »Han kunde inte uthärda hennes ömhet. 
Om han kunnat hata henne»! (95). Och slutligen den oroande brytningen 
med föräldrarnas religiösa tro, den tid då Lagerkvist — om man får 
bygga på Gäst hos verkligheten — liksom av ett inre tvång gick ut till 
den där stenen i skogen för att bedja fastän han inte längre kände sig ha 
någon att bedja till (105).

Den gamla sibyllans skildring av brytningsårens hisnande tvära stäm- 
ningskast är kanske allmängiltig nog men överensstämmer mycket nära 
med vad Lagerkvist framhållit som särskilt karakteristiskt för sig själv. 
Sibyllan säger:

Långa tider kunde jag gå omkring fullkomligt likgiltig för allting. [------------]
Och plötsligt, utan någon förberedelse och utan någon anledning alls kunde jag 
fyllas som av en het våg, en våg av lycka och upphetsning som först var ljuvlig att 
känna men sedan blev så våldsam och het att den skrämde mig, gjorde mig ångest-
full, vild av skräck [----------- ] tills vågen så småningom sjönk tillbaka inne i mig
och jag blev mig själv igen. Mig själv? Yem? Vem var jag?

Mitt i allt detta var jag rent kroppsligt sund och stark [----------- ]. Jag var en
blandning av något slags sjukdom och fullkomlig hälsa, en överspänd varelse och 
en alldeles vanlig bondflicka. Därför märktes det kanske inte så mycket som man 
skulle ha trott på mig hur jag egentligen var (53, 54).

Från Gäst hos verkligheten minns vi liknande passager om pendlingar 
eller snabba kastningar mellan skräck och livsberusning (97-100).

Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan
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Så här långt ungefär kan man konstatera de stora likheterna mellan 
sibyllans levnadssaga och Lagerkvists egen, sådan han skildrat den i 
Gäst hos verkligheten. Sen upphör i stort sett våra möjligheter att göra 
sådana jämförelser. De biografiska källorna lämnar oss oftast i sticket. 
Men man kan inte låta bli att undra hur det är med överensstämmelserna 
mellan sibyllans och författarens öden i fortsättningen.

Efter skildringen av brytningsåren följer i romanen framställningen 
av det avgörande skede, då den unga flickan mottog kallelsen att från 
sin obemärkta tillvaro i dalen bli orakel-pythia. Hon blev egendomligt 
upprörd när hon fick höra talas om det. Var hon verkligen en utvald, en 
kallad ?

Far och mor blev ganska förbryllade när förslaget gjordes dem. Något sådant
hade de aldrig tänkt sig. [------------ ] De tyckte att de fick väl lov att säga ja.
Förlita sig på gud och hoppas att det var han som önskade det. Fast det var 
ängsligt att överlämna mig till något som de egentligen inte alls kände till.
[--------—] Jag minns inte riktigt, men jag tror jag var omkring tjugo år
när detta inträffade (54, 55).

Om man påpekar, att Pär Lagerkvist debuterade vid 21 års ålder och 
då överlämnade sig till ett livskall, som hans enkla föräldrar inte alls 
hade sinne för, så är det inte för att urgera, att data och årtal skulle vara 
betydelsefulla i sammanhanget. Inte heller för att göra nummer av vad 
väl nästan alla läsare måste vara på det klara med, nämligen att Apollo- 
tjänsten i romanen delvis symboliserar diktarkallet. Snarare är det för att 
ställa frågan, om inte Lagerkvist i det parti som omedelbart följer sär
skilt tänker på arten av sin egen första diktarinspiration. (Naturligtvis 
har hans ord om Apollo-tjänsten därjämte en långt allmännare innebörd.)

Lagerkvists debutbok, Människor, är ju aldrig omtryckt, och det är väl 
numera få som har tillfälle att läsa den. Den är fylld av en våldsam, lik
som uppdömd sinnlighet, med kärleksscener som står på gränsen till våld
täkt. Den handlar om rus, skörlevnad och dödstankar. Den demoniske 
huvudpersonen heter Mörk, hans gård heter Mörkgården och några av de 
mest laddade scenerna äger rum i nattmörkret eller i skogsmörket eller 
i ett mörkt rum, där en oljelampa nätt och jämt får tändas. Både inne
hållet och stilen uppvisar den blandning av sensualism och brutalitet, som 
vi gärna förbinder med begreppet dekadens. En gång liknas Mörk vid en 
hårig, vild faun som störtar sig över kvinnan (43). På nästa sida sägs det 
med en tidstypisk symbolistisk formulering att älskogen »alltid doftade 
som en nybruten orkidé på hennes blottade bröst» (44). En dragning till 
det patologiska är omisskännlig. Ofta talas det om ett smygande gift i 
blodet (9 ff., 101, 135) och om flöden som börjar unkna och stinka (102). 
Boken slutar med ett självmord. Satsrytmen är inte sällan uppjagat fläm
tande — brottstycken av meningar åtskilda av mängder av tankstreck och 
utropstecken. (Det var om den boken Erik Hedén försmädligt sade, att 
den beklagligtvis inte helt bestod av tankstreck.) I många stycken är 
Människor ett motbjudande verk. Ändå är den ett inspirerat verk!7

Mot en sådan bakgrund tycks mig vissa formuleringar i Sibyllan få 
ett ökat intresse och möjligen en mera personlig referens än de eljest

7 Hörnström, E., Pär Lagcrlcvist, 1946, s. 61-66.
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skulle ha. Redan när den unga pythian för första gången fördes upp till 
Apollotemplet, fann hon, heter det, att det inte var uppe i de sköna pelar
salarna hon skulle ha sin plats. Nej, hennes plats skulle bli i den mörka 
hålan som upplystes bara av ett par svaga oljelampor, hålan som hade för
bindelse med dödsriket. Där låg skräck och fasa på lur. Där var golvet 
slemmigt, och där rådde »en kvalmig blandning av vällukt och kvava 
dunster» och en tydligt förnimbar, frän lukt av get. »Jag var uppskakad», 
berättar sibyllan, »andades kort och flämtande» (59). Det var i grottan 
hon skulle möta Apollon.

Just så blev det. Hänryckningen, besattheten, den våldsamma extasen 
upplevde sibyllan i hålan, där giftormar skymtade (67). Först där 
kunde hon sia, »skrika ut vilda, obegripliga ord, med fradga om mun
nen» (62). Hon var rädd, men hon-längtade dit, kände sig omtöcknad, 
tyckte sig sjunka, sjunka ned mot dödsriket. Den obeskrivliga lusten in
fann sig, när guden fördes in i skepnad av en bock (69).

Några uttydningar är knappast behövliga. Vad som ur en synpunkt ter 
sig som ingivelse av diktkonstens gud, är ur en annan synpunkt ett verk 
av getguden, resultatet av dunkla, djuriska, ibland morbida och vidriga 
krafters spel. Processen äger rum djupt under den yta, som belyses av 
förnuftets klara sol.8 Inspirationen är till väsentlig grad av sexuell natur. 
Pythian själv tycks så småningom ledas att grubbla över, om inte den 
starkaste siargåvan, den verkliga besattheten inför Apollons attacker, kom
mer bara till dem som inte på annat sätt får utlösning för den erotiska 
driften. I varje fall blir det ett av hennes och hela bokens huvudproblem, 
om full hängivelse i gudens tjänst över huvud kan förenas med vanlig 
mänsklig lycka.

Sibyllan omtalar, att hon funderat över vad de som upptäckt henne 
kunde ha för bevekelsegrunder, när de drog fram henne ur hennes obe
märkthet till tjänsten i templet. Den som varit pythia förut hade plötsligt 
dött för någon tid sedan (63) och det behövdes alltså en ny. »De som 
styrde och bestämde» tyckte väl i detta läge, att en fattig och underlig 
flicka ur enkel miljö skulle passa bra (54). (Kanske är det en alldeles 
onödig precisering att här associera till den sociala och litterära situa- * I

8 Redan i sin tidiga produktion har Lagerkvist använt bilden av grottan som en 
symbol för den naturens nattsida, den drifternas, skräckens och dödens hemvist, utan 
vilken inget högre andligt liv skulle kunna existera. Den osynlige, dvs. människoanden, 
talar:

Så måste jag då ner i förintelsens rum, 
där inte en morgonvind kommer så ljum, 
men heta dunster förpestande står 
i skumma valven, där mörkret rår.

På kvava grottornas slemmiga sten 
måhända vilar du värld, så ren, 
ur stinkande djupen stiger där opp 
den heta lust som ger livet kropp.

(Cit. efter förf:s Dramatik, 1946, s. 163.)
I essän Undret i Delphi (Den knutna näven, 1934) som det naturligtvis ligger sär

skilt nära tillhands att sammanställa med Sibyllan, betonar Lagerkvist, att just i 
Apollons orakel »det högsta andliga mötte de underjordiska, dolda djupen i det myste
rium som är människosjälens och kulturens». Prosa, [4], 1949, s. 116. Detta motiv i 
Lagerkvists diktning har omsorgsfullt utretts i Jöran MjÖbergs Livsproblemet hos Pär 
Lagerkvist, 1951, s. 68 ff.

Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan
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tionen vid tidpunkten för Lagerkvists debut, då Strindberg nyss avlidit.) 
Ganska snart begrep den unga pythian, att de som tog hand om henne 
egentligen inte alls var intresserade av henne för hennes egen skull. Inte 
heller var de intresserade av guden Apollon såsom sådan. Nej, de ville 
ha en ny pythia för de stora pilgrimsskaror som väntades komma och som 
skulle öka templets inkomster och makt. Detta sista förstod hon inte från 
början. Först så småningom lärde hon känna andan i de kretsar som så 
att säga levde på ljusguden (62-64). — Vad Lagerkvist här har i tan
karna är väl de ekonomiska och kanske också politiska intressenter som, 
utan att vara gripna av diktningen och dess budskap som en personlig 
angelägenhet, utnyttjar konstnärernas skapelser för sina egna materialis
tiska eller andra ovidkommande syften.

Lagerkvist gjorde sig ju i sin ungdom till talesman för en djärvare, 
elementärare, brutalare, fantasistarkare och mindre verklighetsbunden 
diktning än den som karakteriserat det närmast föregående skedet. — Om 
»prästerna» vid Apollotemplet, dessa visa män som var anställda för att 
tolka de dunkla, obegripliga siarorden och utlägga dem för menigheten, 
har pythian åtskilligt att säga. Ironien är ibland svidande. De var mycket 
nöjda med styrkan i hennes inspiration (71) och blev ännu nöjdare allt
eftersom åren gick och hennes rykte steg (101), men en viss nedlåtenhet 
blandade sig dock i deras vänlighet. De tyckte väl att det var »ett svalg 
befäst» mellan dem och denna okunniga varelse från en fattig familj i 
dalen. De visade i allmänhet ingen lust att tala till henne utom tjänsten 
(83, 84). Om pythians inspiration någon gång vägrade infinna sig, dolde 
de inte sitt misshag och sin förargelse (91). För egen del hade de ju ingen 
erfarenhet av den yrande gudomliga ingivelsens kval och salighet och av 
den oändliga tomhetskänslan efteråt. Men tolka kunde de! Visst var hon 
besatt av en gud, »men det var de som visste vad gud egentligen menade, 
ville säga, som förstod att tränga in i hans väsens innersta och uppenbara 
det». Det var de som »förstod att få en mening i det för alla andra obe
gripliga». »Och det var sant», utbrister sibyllan. »Jag hade ingen del i 
detta, i deras visa uttydningar av hans [gudens] ingivelse.» »Jag visste inte 
vad jag sade, vad jag skrek i min yrsel, i min besatthet, och hur de tydde, 
utnyttjade mig det hade jag ingenting alls med att göra. Jag var bara 
uppfylld av gud» (84, 85). — Många är nog de diktare, som inför sina 
uttolkare och kritiker känt en liknande irritation!

I ett hus i templets närhet gör sibyllan bekantskap med en människa av 
ganska särartat slag, en kvinna som är äldre än hon själv. »Hon visste 
allt om pythior sedan långa tider tillbaka och ville gärna prata om dem. 
[-----------] Prästerna visste hon också allt om [----------- ] vilka som verk
ligen trodde och vilka som bara låtsades» (74). Särskilt gärna och utförligt 
talade hon om dem som kom från »de allra finaste familjerna». Men »hon 
sade överhuvud ingenting verkligt fördelaktigt om någon och hade en 
skarp blick för alla mänskliga brister» (75). Hon berättade med förkärlek 
om »all den uselhet som fanns i den heliga staden, om den sedeslöshet 
som de stora högtiderna drog med sig på grund av alla dessa män från 
all världens hörn som måste ha tillfälliga kvinnor och som de fattiga 
flickorna i stan, och inte bara de fattiga förresten [----------- ] gick till
handa» (77). Det otäcka var, att det låg så mycket ofrånkomlig sanning 
i hennes syn på människorna och deras liv, även om helhetsbilden blev
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orättvis och förvrängd. »Mot mig var hon alltid snäll och vänlig och be
römde mig i överdrivna ordalag» (80). Men den unga pythian fann så 
småningom, att denna obehagliga varelse ingalunda var hennes vän utan 
spionerade på hennes privatliv och lyssnade till skvallerhistorier.

Det kan naturligtvis sägas vara en tyvärr ganska vanlig företeelse i det 
litterära och konstnärliga livet — och i människors umgänge över huvud 
— som Lagerkvist alluderar på i det refererade avsnittet. Men är inte 
skildringen så individualiserad att man liksom har på känn, att för
fattaren måste ha utgått från mycket konkreta och personliga erfaren
heter? Utan att alls våga påstå något om i vilken riktning hans tankar 
gått, kan man möjligen påpeka, att Lagerkvist i sin ungdom fick beröm, 
t. o. m. överdrivet beröm, av en kritiker, David Sprengel, som tycks ha 
haft åtskilliga av just de egenskaper som här har dragits fram. En litte
ratör som utan att själv vara diktare visste ovanligt mycket om diktare 
i äldre och nyare tid och som strödde giftigheter och försmädligheter om
kring sig både om dem och deras uttolkare. En person som fastän själv 
av enkelt ursprung hade en tydlig »Drang nach oben», en dragning till det 
aristokratiskt dekadenta och dandy ar tade och en sorts hatkärlek just till 
folk ur de finaste familjerna.9 En person slutligen som var särdeles liv
ligt intresserad av »sedehistorier» och avslöjande skildringar av det ero
tiskt förskämda och perversa. Lagerkvists avsmak för det nyfikna rotan
det i människors privatliv och i själslivets skrymslen är tidigt grundlagd. 
Hans aversion mot sådant märks tydligt redan i Ordkonst och bildkonst1, 
och under de följande åren blev den ännu starkare, möjligen närd av rent 
personliga erfarenheter men naturligtvis också av psykoanalyserandet och 
patopsykologiserandet i tidens skönlitteratur, populärvetenskap och all
männa jargong. Allbekant är hans våldsamma utfall i Det besegrade livet 
(1927) mot dem som »sysslar med skvaller i människosjälens unkna bak
trappor, samlas i förtrolighet med sina slaskhinkar och nattkärl i han
den» etc.* 1 2

Absorberad av sina uppgifter i Apollons tjänst förlorar sibyllan alltmer 
kontakten med sina föräldrar och kommer mer och mer sällan hem (103). 
»Vi hade så lite att säga varandra.» »Själv var jag inte ung längre, hur 
gammal kan jag väl ha varit när mor dog?» frågar hon sig. »Väl långt 
upp i trettiåren, skulle jag tro» (103, 104). Skildringen av hur hon 
återvänder till moderns dödsbädd är av gripande verkan. Och den blir inte 
mindre gripande om man tror sig veta hur pass nära Lagerkvist här håller 
sig till sitt eget livs verklighet. När modern år 1923 låg på sitt yttersta, var 
skalden ett par och trettio år gammal, utomlands, sysselsatt med sitt konst
närliga arbete. Han kallades hem och for den långa vägen men lär inte ha 
hunnit fram i tid.

Sibyllan berättar:
Hon hade legat här och väntat på mig, men jag hade inte kommit, inte förrän 

det var för sent. Jag hade varit alltför upptagen av den stora högtiden för att 
tänka på henne [----------- ]. Alltför upptagen av sådant som hon inte kunde förstå,

0 Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, 1951, s. 154 ff. Jfr Linder, Fyra decennier 
av nittonhundratalet, 3 uppl., 1958, s. 378, och tidningen Bagen, 4/1, (8/3), 17/4, 20/4, 
8/5 1914.

1 Lagerkvist, Ordlconst och bildkonst, 1913, s. 17.
2 Lagerkvist, Prosa [2], 1949, s. 142, 143.

Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan
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som man inte kunde förklara för henne, som låg utanför hennes gränser. Men 
som höll mig fången, som jag inte kunde leva utan. — Och dock: Den stora hög
tiden som jag inte kunde lämna, inte slita mig ifrån, vildheten, hänryckningen, 
besattheten — vad var det mot denna frid över en människas ansikte, mot att äga 
den? [----------- :] Det var här jag skulle ha varit.

Nu förstod jag att den stora högtiden var när mor låg här och dog (110, 111).

Här tillägger sibyllan något som inte bara är psykologiskt intressant 
utan kanske också får sägas vara av litteraturhistoriskt intresse. Hon 
säger, att hennes känslor gentemot hemmet ändrades med moderns död. 
Själva lukten i det gamla huset hade förut varit henne obehaglig. Nu 
tyckte hon plötsligt om den. Och stillheten och tryggheten, som förut bara 
hade gjort henne betryckt, nu sjönk hon in i den och kände hur den om
slöt henne. »Det var skönt att känna så.»

Så kom jag att åter uppleva mitt barndomshem. Och uppleva åkrarna, jorden
däromkring, det gamla olivträdet vid gaveln [------------]. Jag kände mig ju ännu
lite osäker på verkligheten i allt detta och oroades ibland av andra tankar, men 
det var ändå som om jag hade börjat komma tillbaka till det vanliga, det riktiga 
livet igen (112).

Detta tycks mig kasta ljus över det skede, då Gäst hos verkligheten 
kom till. Som bekant innebar den romanen något ganska nytt i Lager
kvists författarskap. Det experimenterande draget, de fantastiska, våld
samt verklighetsbrytande inslagen är nu borta. I stället inträder en ökad 
realism, en ömsint, intim detaljskildring3 och i språkligt avseende en 
enkelhet på gränsen till naivism. Visserligen var ju en naivism i olika 
former ett påfallande inslag också på andra håll i svensk litteratur 
och konst under 20-talets förra hälft, men man har ändå velat söka efter 
personliga orsaker både till ämnesvalet och stilförändringen hos Lager
kvist. Man har framställt hypotesen att hans känslor gentemot modern 
och hennes livsstil och hans känslor inför hela atmosfären i det gamla 
hemmet hade varit alltför smärtsamt spänningsfyllda för att han skulle 
ha k u n n a t  ge sin barndomsmiljö en mera utförlig litterär behandling. 
Moderns död kan tänkas ha inneburit inte bara en ny kontakt utan också 
ett lättat tryck. Lagerkvists tolkning av sibyllans ändrade inställning till 
hemmet torde innebära ett ganska starkt stöd för den hypotesen.

Lagerkvists far däremot levde länge. Sibyllan ger en glimt av sin fars 
ålderdom: »På äldre dar blev han mer och mer tungsint, särskilt efter 
mors1 död. Och säkert var det också av sorg över vad som hände mig. Han 
levde så länge att han måste vara med om allt» (51). Ännu kan pythian 
se framför sig hans milda sorgsna blick och de grova, nu trötta och skrynk
liga arbetshänderna, »ovana vid att inte ha någonting att göra», dessa 
händer som det en gång kändes så tryggt att hålla i (113). Det verkar 
inte otroligt, att hela denna beskrivning direkt passar på Lagerkvists 
egen far. Med vilka känslor han, den gamle enkle mannen, djupt religiös 
och med fast tro på evigt liv och evig fördömelse, betraktade sonen Pärs 
gudsförnekelse, vet vi inte, men vi kan möjligen föreställa oss det. Går

a Erik Blomberg har i Stadens fångar, 1933, s. 189 f., påpekat att denna förskjut
ning i Lagerkvists inställning ocli stil förebådas av några programmatiska anteck
ningar i Ord och Bild 1924. — I den allbekanta dikten Det leom ett drev (Den lyclc- 
liges väg, 1921) finns det ännu en viss vemodig distanskänsla till moderns värld.
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det inte en ilning genom en, då diktaren låter sibyllan tillägga: »Jag har
undrat mycket över om han också förbannade m ig .»------------»Några
gravoffer sker inte vid hans grav, men jag hoppas han inte är ond på 
mig för det och att hans själ ändå har frid» (51).

Sibyllans kärleksupplevelse, ett instinktens uppror mot den stränga 
lag som ålägger en Apollo-sierska avhållsamhet från varje jordisk erotisk 
förbindelse, spelar en viktig roll i romanen, både i och för sig och som 
ett avgörande led i händelseutvecklingen. Här saknas alla möjligheter att 
jämföra liv och dikt, och det finns knappast anledning att beklaga från
varon av biografiska hållpunkter. Av allt att döma har Lagerkvists konst
närliga fantasi här arbetat mycket fritt, vilket naturligtvis å andra sidan 
inte hindrar, att författaren tillgodogjort sig erfarenheter från olika 
skeden av sitt liv och jämväl från litteraturen. Kärlekshistorien framställs 
som kort, het och befriande sund. I sin stämning är den mera lawrenskt 
driftsbejakande, mera soldränkt och jorddoftande, än vi är vana att eljest 
möta i Lagerkvists diktning. Den första kärleksakten äger rum djupt 
nere vid stranden av den mäktigt dånande floden. Efteråt tycker sig 
sibyllan höra det hotfulla i detta dån, och för alltid skulle hon sedan 
förknippa flodens dova ljud med kärleken (123).

Någon egentlig själslig gemenskap mellan de älskande är det inte fråga 
om men dock en gemenskap, och de sunda kropparna får sitt. Detta är 
för den förut ensamma en ljuvlig lisa. Det är människolycka. Hennes 
älskade skildras som en enkel, helt »vanlig» människa, obekant med det 
som försiggår i Apollotemplet och så trygg och lugn att han inte kan 
förstå hennes egen lidelses omåttliga häftighet. Till en början fäste han 
inget avseende vid att hon var pythia, men han blev mera främmande och 
drog sig ifrån henne, när han upptäckte vad detta innebar och att hon 
»egentligen tillhörde gud» (134 ff.).

Men då, när pythian förlorat sin älskare, inträffar i orakelhålan det 
som hon själv karakteriserar med att guden i skepnaden av den svarta 
bocken våldtar henne. Det sker i »en kärleksakt där smärta, ondska och 
vällust blandades på ett sätt som ingav mig vämjelse. Hur kunde jag alls
känna något slags lust? Men det gjorde jag [----------- ] fast det efteråt
fyllde mig med äckel, avsky för mig själv» (147). En vild kraft bedövade 
henne med sin omänskliga oerhördhet, och, tillägger hon, »hela tiden 
medan det pågick hörde jag som aldrig förr flodens väldiga dån, det bara 
stegrades och stegrades, blev allt våldsammare och våldsammare och fyllde 
mig mitt i vällusten med en smärta och fasa utan like» (148).

Det finns nog åtminstone ett par verk av Lagerkvist, som man lätt kom
mer att tänka på, när det talas om den där fruktansvärda blandningen 
av smärta, ondska, vällust och vämjelse. E tt av dem är dramat Himlens 
hemlighet. Som bekant publicerades det 1919, alltså ganska snart efter den 
erotiska upplevelse som ledde till Lagerkvists första, snabbt upplösta 
äktenskap (1918). Konstnärligt blev ju dramat en stor framgång, trots 
eller snarare på grund av den hej dlösa kraft med vilken författaren ut
trycker smärtan och avskyn över människolivets vidrighet.

Ljudet av den dånande floden, som sibyllan talar om, har Lagerkvist- 
läsarna hört skildrat förr. Det är i ett av författarens konstnärligt mest 
överdådigt inspirerade verk, den långa berättelse om mjölnarhustrun och
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kvarnen som har lagts in i Det eviga leendet, 1920. Ordalagen är nästan 
desamma: »Det dånar och dånar, starkare och starkare, våldsammare och
våldsammare, det är ingen måtta. Det är något så oerhört [----------- ]»
(78). Berättelsen slntar som vi minns med att mjölnarhustruns älskare av 
floden kastas mot de järnskodda kvarnhjulsskovlarna och »ger upp andan 
i extas» (79).

Floden symboliserar uppenbarligen själva naturkraften, den brusande, 
oemotståndliga, grymma livskraften, likgiltig för de individers öden som 
den spolar med sig. — Det kan f. ö. erinras om att Lagerkvists konstnärs- 
vän Dardel år 1921 inspirerades till en stor och känd oljemålning just 
av den lagerkvistska visionen av den dånande vilda floden. Målningen 
heter Vattenfallet. På klippor och stenar, som omsköljes av de fram
störtande vattenmassorna, står inkomponerade naivistiskt stilicerade män- 
niskofigurer ur Lagerkvists persongalleri, patetiska i sin isolering och 
sin litenhet i jämförelse med flodvattnets kraft och skönhet.

I samma Lagerkvistverk, Det eviga leendet, där den vilda, skummande 
livsfloden låter höra sitt mäktiga dån, framställs också bilden av den 
vanmäktige guden, den välvillige, rörande tafatte vedsågargubben, som 
gjort så gott han kunnat och som inte har haft någon egentlig avsikt med 
det hela, bara att människorna aldrig skulle behöva nöja sig med intet. 
Som gudsbild är ju den stackars vedsågargubben både gripande och sub
limt hädisk, men det är när människorna ställs inför denna gestalt och 
helt upphört att tro på någon högre mening med tillvaron, som de upp
lever en frid, en sorts1 försoning, och tycker att livet är något att tacka 
för. Den avgrundsdjupa grymheten i livet döljs inte i bokens slutscen — 
»varje minut föds en puckelrygg till världen» — men ändå utmynnar 
boken i kravet på ett restlöst livsaccepterande.4

Detta krav, denna bestämda v i l j a  till en ändrad, försonligare livs
inställning, åtföljdes ju faktiskt också av en märklig stämningsföränd- 
ring i Lagerkvists1 diktning, efter skräcken, den gruvliga svartsynen och 
det vilda känslosvallet under de föregående årens kris. Vi vet föga eller 
intet om arten av de personliga upplevelser, som förorsakade krisen, och 
föga eller intet om dem som måste antas ligga bakom den ganska plötsliga 
förändringen, men på själva det nya stämningsläget går det inte att ta 
fel: stillheten, ljuset, befrielsekänslan och kärlekslyriken i verkan från 
åren 1920 och 1921.5 Man har visserligen intrycket att fridsupplevelsen 
är mycket skör — mörkret, avskyn och den bekämpade skräcken är inte 
långt borta utan skymtar fram ganska ofta, även i Det eviga leendet — 
men helhetsstämningen är dock ljusare än den någonsin förr eller senare 
varit i Lagerkvists produktion. Är det inte av allt att döma just detta 
skede författaren tänker på, när han låter sibyllan berätta om hur hon 
i sin »svåra stund», då hon brutit mot vad som ansågs vara helig lag och 
fruktade hopens moraliska raseri, sökte sin tillflykt till templet och togs 
emot av Apollon på ett annat sätt än någonsin tidigare ? Nu tog han emot 
henne »i sin ljusa famn, sitt tempel uppe i dagsljuset», där hon förut 
aldrig fått tjäna honom. »Äntligen tog han emot mig där.» Nu fyllde han 
henne »med sitt väsens stillhet», som hon så många gånger bett honom om

1 Linnér, S., Livsförsoning och idyll, 1954, s. 25 f f .
5 Omsvängningen börjar ju som ofta påpekats redan i flera av dikterna i avdel

ningen »I stället för tro», Kaos, 1919.
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men som hon aldrig tidigare fått uppleva. Dock: »Jag förstod ju att det 
bara var för en stund» (164, 165).

Ja, det ljusa skedet i Lagerkvists diktning blev inte långt. Snart mörk
nade situationen åter, och han övergav den livsförsoningstanke som bars 
fram i Det eviga leendet. Livet kom för honom åter att bli något tarv
ligt, grymt och ont, som människoanden i n t e  fick acceptera.

Att romanen Sibyllan med sin skildring av fånen med det evinnerliga 
leendet har ett inre samband med Det eviga leendet torde ligga i öppen 
dag. Får man tro Sibyllan har Lagerkvist betraktat Det eviga leendets 
gudsbild som fånig. Men han har aldrig kunnat komma ifrån den, den har 
följt honom genom hela hans liv. Och han har, i den mån han identifierat 
sig med pythian, grubblat över om inte detta hans foster — denna livs- 
försoningssymbol med det meningslösa leendet som främsta kännetecken 
— trots allt är av gudomlig börd, är en sann bild av det gudomliga — eller 
en sida av det gudomliga — ett barn av högre inspiration snarare än fruk
ten av kortvarig jordisk förbindelse som ackompanjerats av livsflodens 
dån. Kanske har denna gudsbild, avlad i högsta lust och smärta och sedan 
behandlad med förakt och hat, inte haft någon annan uppgift här på 
jorden än att bli älskad. Nu har den försvunnit från jorden såsom gudar 
brukar.

Om den gamla ensamma orakelsierskan till så väsentlig grad är diktaren 
själv och hennes öde hans, vem är då Ahasvérus? Huvudhändelsen i den
nes liv är ju  att han avvisat Jesus, vägrat att vilja ha något med honom 
att göra (16 f.). Redan detta är en väsentlig likhetspunkt mellan Ahas
vérus och diktaren. I Gäst hos verkligheten har Lagerkvist vidgått att 
Jesus var »något särskilt motbjudande för honom».0

Alltsedan det där ögonblicket, då Ahasvérus körde iväg mannen med
korset, har han hört Jesu ord eka i sitt inre: »[-----------] du skall aldrig
dö. Till evig tid skall du irra omkring i denna värld och aldrig finna ro» 
(18). De orden drabbar honom som en ödets ironi, ty det hade just varit 
hans högsta önskan att inte behöva dö, aldrig dö (24 f.). Man kan svår
ligen läsa detta utan att minnas Pär Lagerkvists berättelse om vad han 
själv bad om i sin ungdom: »bara att han skulle få leva. Inget annat.» 
»Bara att han inte skulle dö. [---------- ] alltid detsamma.»* 7

Vad som framkallar den eviga oron i Ahasvérus’ själ (35), är känslan 
av förfärande ödslighet och tomhet, känslan att allting »blivit så menings
löst» (22). Det var just den unge Lagerkvists situation, den Lagerkvists 
som skrev exempelvis Den ovälkomne gästen och ropade: »Jag söker 
m e n i n g e n !  Jag söker meningen !»

Ahasvérus har beröringspunkter med sibyllan. Liksom hon känner han 
sig ställd utanför det vanliga livet, förmenad vanliga människors rätt till 
lugn och lycka. Men orsaken är inte riktigt densamma. Om sibyllans kär
lekslycka blev omöjlig därför att hon var »så djupt förbunden med gud» 
(132), så blir Ahasvérus oförmögen till jordisk kärlek av en negativ 
bundenhet, en sorts evig fixering till den gud som han avvisar.

0 Lagerkvist, Prosa [2], 1949, s. 109.
7 IMd.y s. 105. — »Av prometeisk ätt och ahasverisk» är titeln på G. Brandells 

Lagerkvist-uppsats i förf:s BeMnnare och uppfostrare, 1937, s. 127-163.
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Det torde alltså vara två sidor av sin problematik, som Lagerkvist i 
romanen gestaltar, eller kanske snarare två faser av sin utveckling. Sibyl
lan är, när hon berättar om sitt liv, mycket gammal. Ahasverus framställs 
som ganska ung. Han har visserligen tidigt fått »gamla ögon» också 
han (28), men det sägs uttryckligen att han vid mötet med sibyllan inte 
är mer än i »början på medelåldern» (11). Själva Ahasveruslegenden kan 
inte ha gjort det nödvändigt för Lagerkvist att skildra Ahasverus som 
så ung. Författaren måste ha haft en annan bevekelsegrund. Ahasverus 
reagerar mycket häftigare mot livet än sibyllan, som nått ålderns genom
skådande lugn. Ahasverus hatar och förbannar, han hånar och bespottar 
gud och livet. Sibyllan gör annorlunda. När hon med sina gamla ögon ser 
tillbaka på grymheten och bitterheten i det rika liv som blivit hennes, 
säger hon: »Förbannad och välsignad vare du» (217). Om detta är huvud
skillnaden mellan unge och den gamle Lagerkvist, då har kanske åldrandet 
för honom inte varit utan sin vinst.

Det har sina risker att som jag här gjort länka över uppmärksamheten 
på bara en sida av ett rikt diktverk, den som vetter mot författarens egen 
person. Sådant bör inte göras för annan publik än den som har förmå
gan att vid läsningen låta också de andra sidorna komma till sin fulla rätt. 
Balansen i ett konstnärligt verk får inte rubbas. Den recensent, som mer 
än andra har haft sinne för inslagen av självrannsakan och symbolisk 
självbiografi i Sibyllan, tycks just därigenom ha fått blicken skymd för 
det mesta övriga och följaktligen hamnat i en egendomligt negativ värde
ring: boken »handlar om Pär Lagerkvist och lämnar läsaren kall».8

Men om någonting är felaktigt, så är det påståendet att Lagerkvist här 
»inte siktat högre än till att kommentera sitt eget sångaröde, sin yrkes- 
oro, sina yrkesbesvikelser».9 Hur diskret han i själva verket behandlat 
och insmält det personliga erfarenhetsstoffet och den »privata» problema
tiken, visas ju bl.a. av att så få läsare över huvud tycks ha lagt märke till 
dessa element. På berättelseplanet är och förblir boken en skildring av ett 
samtal, någon gång i vår tideräknings början, mellan en grekisk pythia 
och en ödesmärkt judisk vandrare, som för varandra förtäljer sina lev
nadsöden. Kanske kan man någongång tycka, att personernas livsbetrak- 
telser och reflexioner fått väl stort utrymme, ibland på bekostnad av 
handlingen, men i det stora hela äger skildringen sin egen levande lys- 
kraft, oberoende av all symbolik. Den äger verkligen »en doftfrisk och 
sinneseggande omedelbarhet mitt i det bevarade, halvt arkaiska avstån
det» för att ånyo citera Artur Lundkvist. Och den äger som andra La
gerkvistverk en väldig intensitet i känslogestaltningen.

Upplevelsen av verkets mångstämmighet och spännvidd ökat emellertid, 
om man har öra för att boken o c k s å  är en symboldikt och att sym
boliken är flerskiktad. Sierskan representerar som vi sett i hög grad 
Lagerkvist själv men därtill naturligtvis något allmännare. Hon represen
terar den religiöst eller konstnärligt skapande undantagsmänniskan över
huvud. Analysen av denna skapande undantagsmänniskas obotliga ensam
het och av vad man skulle kunna kalla den socialpsykologiska bakgrunden 
-till denna ensamhet, hör till det mest storartade i boken. Till en del beror

s Vecko-Journalen, 1956, nr 46, s. 35. 
0 m d .
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pythians isolering på hennes egen läggning, på att hon själv drar sig 
nndan omgivningen och v i l l  vara ensam. Till en del beror den på andra 
människors naturliga, respektfulla skygghet: en viss rädsla för den som 
varit så nära det gudomliga, »som ju envar vet också är någonting farligt». 
Men pythian upptäcker så småningom att ensamheten är djupare än så. 
Hon intar också en föraktad ställning bland människor. Trots en viss 
stolthet över att ha en så berömd och inspirerad pythia i sin stad ser folk 
— t. o. m. prästerna — innerst inne ned på henne och den verksamhet 
hon bedriver, ser ned på själva inspirationstillståndet. Hennes ensamhet 
är alltså inte bara självvald, den är »nödtvungen och verklig» (82-84).

Ensamhet och gemenskapslängtan, livets svindlande glädje och skärande 
smärta, tillvarons meningslöshet och meningsfullhet — upplevelsen av 
allt sådant är inte bara konstnärsgeniernas och undantagsmänniskornas 
lott. I sina mest väsentliga partier talar Sibyllan om det för oss alla 
gemensamma. Människolivets kardinalpunkter utgör också romanens kar
dinalpunkter: födelseakten i all dess blodighet och animait primitiva vild
het, kärleksakten i dess enkla, starka naturlighet, dödslägret med dess 
skakande frid. — Livets huvudåldrar passerar revy, och Lagerkvist har 
därvid kvar sitt intresse för själva scenbildernas symboliska uttryckskraft. 
Barndomlivet i familjens hägn är förlagt till den skyddade dalen med 
dess idylliska lugn och begränsade synkrets. Ungdomsålderns konfronta
tion med samfundslivet äger rum i staden högre upp på bergssluttningen. 
Där mötte så mycket nytt: kulturens skönhetsvärden, samhällets kompli
cerade organisation, den sociala rangskalan, de ekonomiska intressenas 
spel, främlingar »från all världens hörn», moralisk dépravation. Ålder
domens enslingsskap och distanserande överblick motsvaras av den en
samma kojan högt uppe på den ödsliga bergsbranten med dess klara, 
genomskinliga luft.

Och detta bokens perspektiv av högt och lågt i människans tillvaro är 
s. a. s. ytterligare förlängt i bägge riktningarna. Det åstadkommes genom 
scener och handlingar, som man väl kan ha rätt att kalla »arketypiska» : 
nederstigandet mot jordens innandömen, mot mörkrets, drifternas och 
skräckens boning som har förbindelse med dödsriket, och uppstigandet 
mot bergets topp, dit där det som är av högre ursprung avkläder sig sitt 
jordiska hölje, befrias från sin jordiska tyngd och börjar sin him
melsfärd.1

Till de arketypiska elementen hör naturligtvis sådana uråldriga före
ställningar som livsfloden, vattenguden, ljusguden, djurguden, människo
djuret och gudamänniskan, föreställningar som Lagerkvist här i ett stän
digt växelspel kontrasterar och låter glida över i varandra för att uttrycka 
sin sammansatta, spänningsfyllda och mångtydiga upplevelse av män
niskolivets karaktär och tillvarons väsen.

Till en del, ja till mycket stor del, har Olof Lagercrantz säkert rätt i 
att »gud» i Lagerkvists Sibyllan helt enkelt betyder livet, sådant det är 
när vi »överlämnat oss i smärtans1 och kärlekens armar». Men frågan är 
om detta är hela sanningen. Allt sedan sin ungdom har Lagerkvist för
nekat att det finns en gud, förnekat med lidelse och med en envishet som

1 Jfr Bodkin, M., Archétypal patterns in poetry, 1948, kap. III: The archétype of 
Paradise-Hades, or of Heaven and Hell.
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man ville kalla småländsk. I bok efter bok har han gjort den förnekade 
närvarande och bidragit att göra honom till en makt. I Sibyllan är gnd 
mera närvarande än någonsin. »En gåta som inte är till för att lösas ntan 
för att finnas. Alltid finnas för oss. Alltid oroa oss» (215). Har inte Erik 
Hjalmar Linder lika rätt som Lagercrantz då han uppfattar Sibyllan som 
en i eminent mening religiös bok och säger att vad som här avbildas är 
»Gud som Mysterium tremendum et fascinosum» ?2

Lagerkvist låter i romanen den gamla pythian sammanfatta sin syn på 
den religiösa frågan:

[----------- ] så mycket vet jag om människornas liv och så mycket skymtar jag
den väg som väntar dem att jag kan se att de aldrig skall undslippa den förban
nelse och den välsignelse som kommer till dem ifrån gud. Yad de än tänker och 
gör, vad de än tror eller inte tror, så kommer deras öde alltid att vara förbundet 
med gud (220).

Från sin ensliga boning blickar pythian »med sina gamla ögon» ned på 
den värld hon för länge sen lämnat. Hon ser hur allting upprepas. Hon ser 
hur människoskarorna i morgonsolens sken samlas kring nya pythior och 
hur nya pythior med förklarade ansikten, i förväntan och ängslan, går 
mot det som väntar dem: mötet med gud.

Man har haft delade meningar om bokens livssyn och känsloton. När 
den ene kritikern kallar Sibyllan förfärande mörk och den andre säger att 
den badar i ljus, finns det väl fog för bägge påståendena. Inte bara var 
för sig på olika punkter utan båda tillsammans, framför allt i den scen 
och den stämning vari boken utmynnar. Stor konst transcenderar sådana 
enkla normalbegrepp som pessimism och optimism.

Känslokomplexiteten och det starka intresset för de mytiska och arke- 
typiska föreställningarna såsom alltfort levande symboler och nödvän
diga uttrycksinstrument delar Sibyllans författare med många andra av 
vårt århundrades stora diktare. Detsamma gäller om bokens strukturella 
flerskiktning och den avsiktliga mångtydigheten. Men det för Lager
kvist utmärkande är förmågan att förena mångtydigheten och komplexi
teten med en — till synes — ytterlig språklig enkelhet.

1 sin vilja till slutgiltig sammanfattning och totalöverblick, en över
blick som också innesluter en återblick på författarens eget liv och öde, 
kan romanen väl sägas vara karakteristisk för en åldrande diktares behov. 
Men det är också det enda avseende i vilket Sibyllan gör skäl för beteck
ningen ålderdomsverk.

2 Ny illustr. svenslc litteraturhistoria, 5, 1958, s. 413.


