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F o r o r d

”Hvor mange danske dramatikere af et sådant format har vi haft – og for-

sømt?”, spurgte B.T.’s mangeårige teaterkritiker, Mogens Garde, i sin anmel-

delse af Kaj Munks Ordet, som Sam Besekow i sæsonen 1991/92 satte op på

Betty Nansen Teatret (Miraklet i alleen, B.T. d. 30. december 1991). Idéen og

ønsket med denne bog er at rette op på denne forsømmelse og rehabilitere Kaj

Munk som dramatisk digter. For selvom han var mellemkrigstidens største og

mest feterede blandt de danske af slagsen, er det nærmest udelukkende hans liv

og skæbne, interessen i de seneste mange år har samlet sig om.

Ordet på bordet består af ni læsninger af de ni dramaer, som på baggrund

af kvalitet, betydning og udbredelse må siges at udgøre den munkske drama-

tiks kanon. Bogens forfattere, som alle er litterater med akademisk baggrund,

har hver haft til opgave at levere en læsning af ét af disse dramaer. Men derud-

over er der ikke tilstræbt hverken metodiske eller stilistiske enhedspræg, hvor-

for den enkeltes retstavning, tegnsætning etc. er fulgt. Bidragenes forskellighed

turde netop være en styrke ved bogen.

Da der desværre ikke foreligger en videnskabelig udgave af Kaj Munks

dramatik, gælder sidehenvisningerne til selve dramateksterne – med undtagel-

se af Cant, hvor det reviderede fjerde oplag fra 1932 er brugt – førsteudgaver-

ne. Debutdramaet, En Idealist, udkom hos Aschehoug, men ellers er alle de i

denne bog behandlede dramaer udkommet på Nyt Nordisk Forlag – Arnold

Busck. Det er værd at bemærke, at Kærlighed ikke blev udgivet i Kaj Munks

levetid, men først udkom på tryk i Niels Nøjgaards og Knud Bruun-Rasmus-

sens editionsfilologisk problematiske Mindeudgave (1948-49) i bindet Kærlig-
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hed og andre Skuespil (1948). Sidehenvisningerne i Hans Hauges læsning af

Kærlighed gælder derfor dette bind.

Bogen er illustreret med nogle af de teatertegninger, som gennem årene har

ledsaget avisernes anmeldelser af Munk-forestillinger. Seks fremtrædende

danske udøvere af denne særlige kunstart er repræsenteret i bogen.

Sluttelig skal der lyde en stor tak til lektor, dr.phil. Jens Kr. Andersen og

studielektor, cand.mag. Finn Stein Larsen, som undervejs i tilblivelsesproces-

sen har bistået med kyndig redaktionel vejledning og opmuntring, samt til Kaj

Munks Mindefond og Lasson Andersens Fond som med deres økonomiske

støtte har gjort det muligt at gøre idéen om denne bog til virkelighed.

København, i august 2004

Per Lykke
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E n I d e a l i s t ( 1 9 2 8 )

E n I d e a l i s t – e n l i t t e r æ r l æ s n i n g

af Finn Stein Larsen

Forbemærkninger

Ser man på den uhyre omfattende Kaj Munk-litteratur, er der en mangel, der

falder i øjnene. Der er meget få værdsættelser af hans dramatiske produktion

som litterære kunstværker. Det skyldes det forhold, at meget af den er skrevet

af hans venner under og efter den anden verdenskrig ikke uden inspirerende

igangsætning af hans egen brogede og muntre selvbiografi, Foraaret saa sagte

kommer (1942), der rækker fra hans fødsel til hans debut med det værk, der

skal behandles her.

Det blev til bøger og artikler af venner, teaterfolk, Regenskammerater,

jagtfæller, nabopræster, højskolefolk, der forståeligt var dybt fascinerede af

Munks helt usædvanlige personlighed, og som oftest i redegørelser og afhand-

linger forblev inden for denne livskreds. Hyppigt foretog disse skribenter også

værdifulde strejftog ind over dramaerne med idehistorisk betydningsfulde per-

spektiver. Lige så ofte standsede de, blændede af personligheden og ærbødige

over for hans heroisk-nationale skæbne, ved ukritisk rosende værkgennem-

gange i kronologisk sammenhæng med biografiske data, det man kalder ha-

giografier.

Jeg skylder sandheden at sige, at der inden for denne Munk-litteratur op-

stod helt uundværlige værker. Jeg tænker her f.eks. på vennen, teologen og ide-

9
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historikeren Niels Nøjgaards bøger, der hviler på et stort forskningsmateriale

og en selvstændig, uvildig beskrivelse og vurdering af værkerne.

Så blev der lang tids tavshed omkring Munk, afbrudt af spredte indsatser.

Bjarne Nielsen Brovsts bøger om ukendte sider af livsskæbnen (f.eks. om

Munks mordere) og franskmanden Auchets udmærkede bog, igen biogra-

fisk-psykologisk-idehistorisk, dog noget præget af udlændingens mangel på

evne til at nærlæse og værdsætte Munks sprog og stil.

I 2000 kom så Per Stig Møllers bog Munk. Den har fået så megen fortjent

ros med på vejen, at man næppe gør nogen skade ved at brokke sig lidt over

bogens mangler, der hos denne læser kan sammenfattes i en beklagelse over, at

her gik en god lejlighed til spilde til litterær analyse af det dramatiske forfatter-

skab, som vi i den grad savner. For mig at se ligger bogens styrke i: 1) at den

udgør en ajourført Munk-encyklopædi med splinternye presse- og kultur-

historiske potentialer, og 2) at den tillige er en fremragende motivsammenlig-

nende studie, alt sammen noget, man fra Stig Møllers tidligere produktion

vidste, at ingen kunne gøre bedre.

Men bogens forhold til Kaj Munks kunst er problematisk. Her er alt for

mange nydelige referater og alt for ringe kritisk bevidsthed. Der er næppe et

dramatisk udkast fra Munks hånd så ringe og ubetydeligt, at det ikke får sin

artige behandling, og alt for ofte føler man, at det ene kan være lige så godt

som det andet. Da bogen kom, kunne man hverken klage over mangel på inter-

esse (og høj vurdering) fra kritikerne eller fra den almindelige læser. Læserbre-

vene fyldtes med moraliserende lirum-larum vedrørende spørgsmålet om

Munks potentielle nazisme i kølvandet på Gerlev- og Olleruptalen. Når en bog

med Stig Møllers indtrængende forståelse for Munks private og offentlige per-

sonlighed med rige idé-, kultur- og motivhistoriske ressourcer forelå, kunne

man dog forvente, at det gav anledning til en revurdering af det dramatiske

værk. Men herom var der stort set tavshed i avisspalterne. Også fra Stig Møl-

lers side, hvad der var forståeligt, dels fordi en analyse af livsværkets kunst-
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neriske værdier ikke lå ham på sinde, dels fordi han svarede på, hvad der blev

spurgt om, og meget få gav udtryk for, at de interesserede sig for det. Herved

forsvandt mulighederne for opmærksomhed omkring det ubestridelige, men

næsten glemte forhold, at vi havde med en enestående og stor dramatisk digter

at gøre. Og det var en skam.

Her skal gøres et behjertet forsøg på – i håb om fornyet fordybelse i Munks

kunst – at trænge ind i debutstykket En Idealist – jeg tør vist sige værkernes

kronjuvel – ad litteraturanalytisk vej.

Det skal først bemærkes, at den følgende læsning ikke er dramaturgisk,

baseret på eksisterende opførelser, men en undersøgelse af den dramatiske

tekst som litterært fænomen – med et vist hensyn til de sceniske muligheder –

på grundlag af dens kunstnerisk-sproglige potentiel.

En punktlæsning

En Idealist åbner med følgende dialog (s. 7-8):

Kongeborgen i Jerusalem

Herodes. Ved Døren Menahem

Kostobarus (raaber ind). Kongens Søster, Salome.

Herodes. Hvad vil hun?

Kostobarus. Det ved jeg ikke, Herre Konge.

Herodes. Hm.

Salome (ind). Vær hilset, min Broder.

Herodes. Hvad vil du?

Salome. Har du truffet Afgørelsen?

Herodes. Hvad angaar det dig?

Salome. Du talte med Alexandra i Aftes.

Herodes. Hvad vil du?

Salome. Og hun vil selvfølgelig tvinge sin Søn igennem?

11
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Herodes. Aristobul er ung og smuk og værdig. Han duer til at være Yp-

perstepræst.

Salome. Har Alexandra omstemt dig, Herodes? Er du ræd for en gammel

Enkedronning af et afsat Kongehus?

Herodes. Hvad vil du?

Salome. Gør Ananel til Ypperstepræst, gør Ananel til Ypperstepræst.

Herodes. Det bliver min Sag. Hvor blander du dig I det?

Salome. Fordi alle blander sig i det. Har du set Pladsen herudenfor? Den

vrimler af Folk, der venter i aandeløs Spædning?

Herodes. Hvorfor kommer du saa her for at tirre mig? Om et Øjeblik lø-

ber jeg rundt som et fanget Dyr. Jeg kender dig; naar Satan engang dør, gør

Gud Herren dig til Rigsforstanderske i Helvede ....

Salome. Tror du, tror du virkelig, jeg nogenside skulde naa at blive din

Overordnede, min kongelige Bror? Saa var det jo klogt af dig allerede nu at

øve dig i at lyde mig. – Herodes, Herodes, Mariamme har talt med dig. Tag

dig i Agt. Den kvinde bliver dit Fordærv.

Herodes. Hvad ved du om det?

Salome. O, jeg kunde sige dig ....

Herodes. Intetsomhelst kan du sige mig. Ikke et Ord vil jeg høre af din

Mund om min Hustru. Mariamme er en Himmeldronning paa Jorden, og alle

tilbeder hende undtagen du. Og hvorfor hader du hende? hun er god og vel-

skabt; er det det, du ikke kan tilgive hende? Gaa, gaa, at jeg kan indaande

Luft, der ikke er Gift.

Salome. “Og alle tilbeder hende”! Alle, det er mange, Herodes; det er

mange for en Hustru, mange Tilbedere – naa, naa, jeg skal jo tie.

Herodes. Ja, tie skal du, tie, tie. Hvad mente du saa?

Salome. Er du da blind og sanseløs? har de smurt dine Øjne til med El-

skovens liflige Salve, saa du intet anende lader dig puffe og kilde af dem lige

til Afgrundens Rand? Du befæsted din Magt ved at gifte dig ind i det gamle

12
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Kongehus – haa! Ja, du tænkte det til det gode, men Gud vidste at vende det

til det onde. Blind og sanseløs, ja! For det er dog vel ikke saadan, at du elsker

en Kvinde højere end den Krone, du har myrdet og sveget og tigget og kæm-

pet dig til?

Der er hverken personliste (hvad der nok kunne være nyttigt med denne vrim-

mel af mennesker) eller regi. Alting skal vises, ses, som personernes handlinger

og gestus (der fremgår af situationerne) og høres, som deres tale: dialog,

replikker. Her optræder tre personer, kong Herodes, hans søster, Salome og

hans hushovmester Kostobarus, der er betydningsløs her. Han annoncerer blot

Salomes ankomst. De er placeret i rum, kort og godt Jerusalems kongeborg og

for den blot nogenlunde orienterede læser eller tilskuer i tid: hen ved fyrre år

før vor tidsregning på højdepunktet af Herodes den Stores kongeskæbne.

Kongens søster annonceres højt, ceremonielt, måske en smule advarende. Her-

odes, der sidder i tronstolen, reagerer afvisende og hensynsløst, anderledes end

forventeligt af en broder og resignerer herefter med sin hyppigst forekommen-

de kortreplik ”Hm”, et forpint ildevarslende grynt; han kender vel hendes på-

gående, uafviselige energi.

Salome nærmer sig snigende ærbødigt, men er straks i anden replik frem-

me ved sin skjulte politiske dagsorden, at få oplysning om og indflydelse på en

tilstundende beslutning om valg af ypperstepræst. Her er to kandidater, den

afsatte enkedronnings søn og kongens svoger, prins Aristobul, der politisk vil

komme til at stå Herodes imod, fordi han repræsenterer det afsatte dynastis

interesser. Og Ananel, som naturligvis er Salomes kandidat og i givet fald Her-

odes’ marionet. Salome er ferm til at sætte lus i skindpelsen. Hun foruroliger

kongen ved at henvise til de spændt ventende skarer udenfor. Hun mistænke-

liggør ham ved at antyde, at han har ladet sig overtale af enkedronningen, med

hvem hun har set ham tale aftenen før, og hvis politiske afmagt hun ikke und-

13
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lader at understrege (”[...] Enkedronning af et afsat Kongehus [...]”). Den

korthuggede dialog svulmer op til et regulært mundhuggeri, efterhånden som

hun med sikker sans finder ind til hans sårbare steder. Beskyldninger fyger i

luften, svagheder blottes, stilen skratter af skænderiets retorik: imperativer,

advarsler, saftige injurier, gentagelser og det er jævnbyrdige modstandere, der

krydser klinger. I sin vrede anbringer han hende – hypotetisk – som rigsfor-

standerinde i helvede (mærk den bespottelige brug af religiøse forhold!). Hun

afparerer snarrådigt ved at nægte nogensinde at kunne blive hans overordnede

– dvs. i helvede – og finder herefter et endnu mere ømfindtligt punkt hos ham

”[...] Mariamme [:hans dronning] har talt med dig. Tag dig i Agt. Den Kvinde

bliver dit Fordærv”. Hun strejfer giftigt, med antydning af utroskab, dronnin-

gens mange beundrere. Han er herved ikke bragt mere ud af fatning, end at

han vedgår sin ømhed for den grænseløst tilbedte dronning (hun er ”[...] en

Himmeldronning på Jorden [...]”), men får i samme åndedræt svirpet til Salo-

mes invaliditet (M. er ”[...] god og velskabt [...]”). Billederne i dialogen er få og

ekstreme (Herodes er et vildt dyr, Salomes ånde er gift) grænsende til klicheer-

ne (”[...] Elskovens liflige Salve [...]”, “[...]Afgrundens Rand[...]”), men an-

bragt med kunstnerisk økonomi til at tjene dette rivegildes idé og tema; det er

effektiv og saftig skældsordslyrik. Idé og tema? Dem formulerer Salome til slut

med hvislende ondskab i skikkelse af dramaets hovedkonflikt i relation til dets

uafladeligt fremførte grundmetafor: KRONEN: ”For det er dog vel ikke så-

dan, at du elsker en Kvinde højere end den Krone, du har myrdet og sveget og

tigget og kæmpet dig til?”

Det er en flot og overbevisende eksposition, skabt af en dramatisk digter, der

kender sine professionelle greb. Uden tvang og med fornemt behersket rytme

får Munk givet sine læsere/tilskuere optimal viden og indsigt. Vi fornemmer

miljøet, det intrigante hof, hvor mange viljer står hinanden hensynsløst imod

uden dog at kunne rokke ved kongen. De familiære og dynastiske relationer

14
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vikler sig gnidningsløst ud af samtalen. Og levende tegner sig to, måske ubeha-

gelige, men afgjort interessante karakterer for vort øje, båret af en på én gang

stram og fyldig dialog. Der er den højt begavede, veltalende, hensynsløst magt-

begærende monark, der ved selvtægt, svig og grusomhed har nået magtens tin-

de, men som midt i sin stålsatte viljesudfoldelse har en svaghed: en stor ømhed

for den uskyldige og rene, unge dronning Mariamme. Og der er hans søster Sa-

lome, et af livets stedbørn, fysisk og sjæleligt forkrøblet, et monster af listig og

snigende ondskab og egocentrisk begær.

Et overskue

Kort efter den citerede eksposition får vi to væsentlige informationer, der ka-

ster lys over Herodesskikkelsen: 1) Den standende konflikt er sidste led i en

ældgammel og gammeltestamentlig stammestrid. Herodes er af Esaus æt, edo-

15
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mitterne, der slægt efter slægt føler sig bedraget af hasmonæerne, Jacobs æt, på

grund af hin gamle handel, hvor Jacob tilkøbte sig førstefødselsretten for en ret

linser. Edomitten sidder nu på tronen, og selvom hans dronning Mariamme

(enkedronning Alexandras datter) er hasmonæer, er Jacobsstammen stadig

hans uforsonlige fjende, og 2) israelitternes ældgamle gud, Jehova, er ingen

styrende religiøs skikkelse for Herodes, Gud er blevet til en brik i dennes magt-

strategiske manøvrer, selvom det er sket ved en fortrængningsproces, der mu-

liggør, at han, Jehova, på given foranledning kan gøre sig gældende igen.

Og dermed kan spillet begynde. Det har motto fra en af Kierkegaards opbyg-

gelige taler: ”Hjertets Renhed er at ville eet”, som Kierkegaard udlægger der-

hen, at kun det gode er en helhed, en enhed, og at den, som vil det verdslige

eller det onde, derfor ikke formår at ville eet, men er henvist til spaltethedens

forbandelse, et forhold der for Herodes’ vedkommende allerede er blevet anty-

det gennem en ovenfor anført replik af Salome, og som dramaet om kongens

liv skal folde ud og give kød og blod. Herved sættes dramaets titel, En Idealist,

møntet på Herodes, i tvivlsom og ironisk belysning.

I krisesituationen omkring valget af ypperstepræsten er Herodes mest stemt

for sin egen marionetkandidat Ananel, men da der kommer ilbud fra den mæg-

tige ægyptiske dronning Kleopatra, der er i kridthuset hos den romerske ver-

densherre, Cæsar Antonius, om, at hun ønsker hasmonæeren Aristobul valgt,

omsinder han sig og udråber denne til embedet fra slottets balkon, for umid-

delbart herefter at snigmyrde ham med gift, træffe militære forholdsregler mod

massernes harmfulde oprør og ilsomt drage til Alexandria for personligt at

fremstille sig for dronning Kleopatra og herved komme krisen til livs.

Har man fået indtrykket af ham som en beslutsom, snarrådig og blomstrende

veltalende familie- og rigsdespot i indledningen, træffer vi ham nu som en
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blændende mester i forstillelsens og maskespillets kunst på den internationale

scene i Alexandria over for den aldrende dronning Kleopatra og den brovtende

Antonius, som hun har lagt i erotisk lænke. Herodes ser sit snit til en tête-à-tête

med Kleopatra, som han med et intenst kurmageri får overbevist om en døde-

lig forelskelse. Da hun derfor vil bevare ham som sin elsker på stedet, slår han

lynhurtigt om for at befale sin lille garde at hindre forstyrrelser og (Herodes:)

”Jeg vil vaske dig, Gamle, vaske dig og saa lade Cæsar se dig – uden fyldige

Lokker, uden Øjenbryn, uden Kindernes Rødme, uden Tænder i Munden. Tør

du spille det Spil, du gamle, besmurte Skøge, saa spil det” (s. 32-33). Det tør

hun ikke. Glemt er hendes ønske om ypperstepræsten, om Herodes som ero-

tisk gidsel. Han kan kvit og frit drage hjem med Kleopatras og Antonius’,

Ægyptens og Roms yndest. Intet under at Kleopatra sluttelig sukker til Anto-

nius: ”Han har gjort mig så træt, min Elskede” (s. 33).

Hjemme driver den giftige Salome sit spil – dog ikke uden taktisk og næ-

sten medynkvækkende at blotte sin hæslighed og halthed som psykologisk

baggrund for sin hvislende ondskab. Over for dronning Mariamme afslører

hun, at Kostobarus, kongens førstemand, har fået ordre til at dræbe hende og

børnene, såfremt Herodes ikke vender tilbage fra Ægypten. Da Herodes fyldt

af sin triumf indfinder sig, bilder hun ham ind, at Mariamme har været ham

utro med hendes, Salomes, egen mand, statholderen og drukkenbolten Josef. I

vildt raseri beordrer han Josef dræbt og pisker egenhændigt sin hustru til blods

på scenen.

Længe varer Herodes’ og Jødelands romerske yndest imidlertid ikke. Un-

der slaget ved Actium taber Antonius til Octavian, og Herodes er naturligvis

klar til at gøre hvad som helst for at bevare sin personlige magts stav i hadet

hånd. Atter fører han sig frem på den internationale scene, denne gang i Octa-

vians lejr ved Actium i et nyt mesterstykke af velberegnet chokvirkning. Octa-

vian, der længes efter sit ”[...] knappe, mutte Rom!” (s. 65), venter endnu en

orientalsk fyrste i selvudslettende underkastelse med ”[...] Trygl og Hyl”
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(s.66). Men han møder en mandigt fattet Herodes, der i dagens anledning har

anlagt romersk attitude. Ligegyldigt modtager Herodes sin dødsdom, men felt-

herren kan dog ikke dy sig og indlader sig i samtale med den gådefulde barbar-

konge. Herodes havde af Octavian ventet en romer, der var både tapper og

klog. ”Du er ingen af Delene.” Octavian: ”Du er dristig, Barbar.” Herodes:

”Du er ikke klog, for du rydder din dygtigste Vasal af Vejen, kun ledet af Bag-

talelsen. Og du er ikke tapper, for du er bange for mig, derfor dræber du mig”

(s. 67). Med mesterlig veltalenhed kører han omkring med Octavian, indtil

han kan drage hjem med feltherrens og romerrigets nåde. Eller: Har Octavian

mon gennemskuet ham som den skuespiller, han er. Det bekræftes af den føl-

gende kortscene, hvor Munk har sat høg over høg. Han er fuldt ud klar over, at

Herodes’ optræden er et skuespilnummer: ”Staten bør støtte Kunsten. / Naar

den er god. / Thi da støtter Kunsten Staten” (s. 72), siger han i et mesterligt epi-

gram og overheroder således Herodes (som Shakespeare formulerer det). En

anden måde at formulere romerrigets berømte devise: ”Del og hersk!” på.

Hjemme igen i Jerusalem. Herodes indfinder sig forklædt for at undersøge

forholdene bag hoffets kulisser. Han beretter, at Herodes er død. Nu står Her-

odes’ trofaste Kostobaros, der er dødeligt forelsket i dronningen, for at indfri

det løfte, han har givet Herodes om drab på hustruen og børnene, hvis Hero-

des skulle omkomme. I sin dybe nød beder Mariamme Kostobarus flygte med

sig. Han indvilliger. Herodes kaster masken.

I næste optrin oplever vi Herodes’ fåmælte og rugende venten på domsto-

lens afgørelse i Mariammes utroskabssag, hvis udfald bliver en stemmes over-

vægt for skyldig. Alle fra gejstligheden, over Roms repræsentant til den

fattigste almue, beder da om nåde, ja endog Salome. Han venter endnu et ud-

sagn fra enkedronning Alexandra, og det kommer: ”Derfor kommer jeg til jer i

denne Nat, Kong Herodes, for at byde og ej for at bede. Jeg siger jer, det er

nok; min lille Pige skal ikke lide længere. Jeg har selv tænkt på at tage hende af

Dage, men jeg evned det ikke, jeg fatter ikke hvorfor. Men nu behøver jeg ikke
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at gøre det, jeg holder en Slave til det: Thi byder jeg dig, Herodes, at dræbe min

Datter i Nat” (s. 88).

Og det gør han, dog først efter at have kaldt hende hid og svinet hende til

med en række hæslige og rå tirader, der indirekte taler om den kærlighedsevne

trods alt, der svækker hans magtbrynde og underminerer hans ondskabs im-

perium.

Og så oplever vi ham i næstsidste optrin i den sidste brogede del af sit liv

ved hoffet i Jerusalem, et liv fuld af overfladisk pragt og udstyr, udfarende

kraft og destruktiv energi, men uden kerne. Magtbegæret er stivnet i gold glæ-

desløshed. Han omgiver sig med et græsk hof, men har kun foragt tilovers for

græsk livsform og mådehold. Han raser gennem byen, spiller domptør med en

fangen løve, samler en ung jomfru op, som ingen glæde giver ham. Han

aspirerer rastløs til at blive en dannet græker, arbejder på en Samsontragedie i

attisk stil og gør udkast til tempeltegninger. Alt sammen er det skrift på vand,

lutter forfængelighed. Med blomstrende selvovertalende retorik fortæller han

om, hvor betydningsfuldt og lykkeligt hans liv er blevet efter Mariammes død,

men ustandselig snigløbes han af erindringen om hende. Hans liv er en kram-

pe. ”For jeg skal jo leve, blive ved at leve mit døde Liv. Min Trone kræver det.

Denne raadnende Krop skal forblive oprejst, at Kongskappen kan hænge der-

paa, dette Hoved i Opløsning aldrig sænkes, at Kronen ikke skal falde” (s.

111).

Der går nogle år, og vi træffer Herodes på dødslejet, med rasende energi

søger han at opfatte sit liv som fyldestgørende: ”[...] jeg har holdt Herskersta-

ven i en hadet Haand, saa haardt det gik an for, at jeg kunne holde den til det

sidste” (s. 116). Der er ingen tilbage efter ham, arvingerne er myrdet, jøderne

svækkede. ”Jeg har haft min Krone. Vil man det ene, kan man ikke ville det an-

det. Gud narrer Mennesket til at dele dets Vilje og holder det saadan nede [...]”

(s. 117). Jehovaskikkelsen materialiserer sig her som hans egentlige modstan-

der, en skjult gud. Ypperstepræsten Zakaria lyser ham i band. Han giver ordre
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til barnemordet i Bethlehem og falder herefter i afmagt. Feberdøsig ser han de

ventende skarer foran slottet bl.a. en ung moder med et barn: Hun minder ham

om Mariamme, han kalder hende op til sit leje. Mod sin vilje fordyber han sig i

barnets blå blå øjne. Som i drømme skænker han det sin kostbare kappe,

kongskappen, vævet i et stykke, at barnet kan bære den, når han bliver voksen.

Idet moderen nejer og går, siger hun: ”Saadan en fin Kappe, hedder det en

Kongskappe? Saa vil jeg da ogsaa, fordi I har været saa god og kærlig, fortælle

jer, hvor godt jer Gave passer. For det lille Barn her, det er Messias, Davidssøn-

nen, Jødernes Konge” (s. 127-128).

Og Herodes forstår, at han har tabt. Trods et kongelivs viljefaste indsats

for med alle midler at opnå og bevare den personlige magt, har han underka-

stet sig et blåøjet barns mildhed, den nye Messias. Kaj Munk har sindrigt ind-

flettet urkristendommens historie i sin beretning, og vi, der kender den, ved, at

det intet nytter, at han skriger sin fortrydelse ud. Og hermed får (efter denne

læsers opfattelse) Kierkegaard-mottoet sin egen, helt særlige mening: En nok

så hvidglødende magtbrynde vil aldrig evne at ville eet, da den ligger i det onde

og må lide skibbrud, fordi magtmennesket er dannet til at lade sig spalte. Det

hus, der er splidagtig med sig selv, skal falde. Herigennem dementeres tillige

forestillingen om, at Herodes er en idealist.

Stil og psyke

Det er velkendt, at Kaj Munk under sin teologiske eksamenslæsning fandt in-

spiration i Det israelitiske Folks Historie (1893 og senere) af professor Frants

Buhl. Denne giver følgende karakteristik af Herodes den Store: ”Herodes var

en genial Mand med en vældig Naturkraft, men tillige en raa og despotisk

Character uden Spor af Idealitet.” (Citeret efter førsteudgaven s. 294-295).

Ved slutningen af sin fremstilling skriver han: ”[...] denne Mand, der vilde

have givet Richard III.s Digter et saa storartet Emne til et Drama, at man kun

kan beklage, at hans Blik ikke er faldet paa denne Samtidige af Cæsar og Anto-
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nius” (s. 299). Begge disse synspunkter blev betydningsfulde og igangsættende

for Munk. Om det første (idealiteten) er der allerede talt. Om det sidste her-

med nogle betragtninger: Man kan opfatte sådan en Shakespeareudfordring

enten som dybt traditionsstyret eller som ekstremt frigørende og grænsespræn-

gende. Hvad siger ikke T.S. Eliot: “The mediocre artist plagiates. The great ar-

tist steals.” En sådan “great artist” er Munk, hvor dette at stjæle må opfattes

som en transformationsproces, hvor ”tyven” påtrykker det stjålne sin egen

uforvekslelige personligheds vandmærke, legitimerer sit lån ved at gøre det til

genuin, selvstændig kunst. Nu var Shakespeares indsats i den dramatiske ud-

viklings historie jo karakteristisk ved en hensynsløs sprængning af det klassi-

ske dramas nok så rigoristiske regler. Og det er netop denne

grænsesprængende og frigørende holdning, der er Munks væsentligste shake-

speareske arvegods. Det bestod i bestræbelsen for på alle leder og kanter at

skabe et stort drama. Der er dem, der her vil tale om bristende mådehold. Per-

sonligt vil jeg tale om stort format: I omfang (det vil tage seks-syv timer at spil-

le Idealisten uden beskæring), i rum og tid, i psykologisk dybde og

spændvidde, i indtrængende og nuancerig behandlig af et væsentligt problem,

magtmenneskets dilemma, samt i et sublimt poetisk-sprogligt register. Siden

Oehlenschlägers Aladdin (1805) var der ikke tænkt i tilsvarende dimensioner i

dansk drama.

En Idealist er således ikke skabt til en ibsensk dagligstue. For kong Hero-

des kan ikke bringes til at danse på en femogtyveøre. For at yde ham retfærdig-

hed må digteren smøge de stramme, klassiske enheder af sig. Det er visselig

ikke gjort med lidt puslen i kukkassen. Tidens enhed: et par timer eller en dag i

fyrstens liv? Nej vist, et kongeliv fra klimaks til dødsleje. Mindre kan ikke gøre

det. Stedets enhed: en sal i slottet? Om igen. Hele oldtidens Middelhavsbæk-

ken må foldes ud fra Kongeborgen i Jerusalem over Kleopatras palads i

Alexandria til Cæsar Octavians lejr på slagmarken ved Actium.

Handlingens enhed er derimod bevaret, men det er ingen let overskuelig
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intrige. Det gælder udviklingen af Herodes’ liv i et spand på hen ved 40 år. Her

sker store spring. Men vor opmærksomhed slipper ham ikke et øjeblik. Og er

han en enkelt gang ude af øje, er han sandelig ikke ude af sind. Det er hans

forehavender, der beskæftiger personerne på scenen og tillige tilskuerne. Det

er hans handlinger, man åndeløst venter på, hvis han da ikke uheldvarslende

færdes forklædt på brædderne. Heller ikke det leddelte klassiske udfoldelses-

skema for dramaet – først lanceret af Aristoteles – nyder nogen yndest her. Vi

følger i stedet livsrytmen hos en karakter i udvikling, som denne, skæbnen og

begivenhedernes gang nu vil det. Derfor har det heller aldrig kunnet blive til et

artigt femaktsdrama, men ti større eller mindre episoder eller som Munk selv

alt for beskedent skriver i undertitlen: ”Nogle Indtryk fra en Konges Liv”,

klart nok efter professor Buhls opfordring og idé: en selvstændig nutidsversion

af et shakespearesk krønikespil.

Personlisten er over al måde imponerende, som man af det foregående kan

tænke sig, så omfattende, at Munk måske af opførelsesmæssige forsigtigheds-

grunde har undladt den i dramaets indledning. Her er præsteskab og adelskab,

romerske og jødiske officerer og soldater. Her er græske filosoffer, retorikere

og arkitekter. Her er to konger, to cæsarer, tre dronninger, flere prinser og

prinsesser af blodet, jomfru Maria og det lille Jesusbarn. Her er repræsentanter

for israelitiske stammer og stænder. Her er livtjenere, slotspersonale, dansere

og røvere samt i centrale scener vældige folkemængder uden for paladset i

Jerusalem.

Det åbenbare, men ikke imiterede Shakespearemønster, gør sig foruden i

ovenstående gældende i masser af motiviske efterklange. Første episodes gift-

mord på Aristobul og dennes påfølgende død i moderens arme erindrer om

sidste akt af Hamlet (1601), ligesom Herodes’ veltalende forslagenhed og dybe

sjælelige spaltning er beslægtet med den danske prins’, som Munk senere giver

sin egen behandling. Sidste dels skildring af den dødsmærkede Herodes, for-

ladt af Gud og mennesker, minder om kong Lear på heden. De rystende drab
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og blodsudgydelser finder man i lignende mål i Coriolan (1609), og Herodes’

lidenskabelige og destruktive jalousi stikker ikke op for Othellos. Enkelte

replikker giver mindelser om andre shakespearske sammenhænge: Da Octavi-

an spørger Herodes, hvad der er blevet af hans sendebud, svarer denne ”Vil du

vide det? De flyver i Luften [:er blevet fugls føde] [...]” (s. 66), ligesom Hamlet

til et parallelspørgsmål svarer, at Polonius er gået i svinene. Da Octavian byder

Herodes at vælge mellem en borg i Gallien eller sværdet (dvs. døden), svarer

Herodes: ”Sværdet! Sværdet!” (s. 71) med samme rasende iver som Shakespe-

ares Richard III på slagmarken råber: ”A horse! A horse! My kingdom for a

horse!” (King Richard III. The Arden Shakespeare (1981), ed. by Antony

Hammond, s. 328). Herodes belønnes med frit lejde og får sværdet (i hånden

og ikke i hjertet).

Ej heller er der af hensyn til publikums sarthed lagt noget bånd på ekstre-

me dramatiske begivenheder: Her er blodsudgydelser for åbent tæppe, gift-

mord med påfølgende dødsscene, her er blodige afstraffelsesepisoder med pisk

af Mariamme og Salome. Senere pisker Kostobarus Herodes selv. Her er le-

gemsblottelser, nøgenscener, ligfald. Her er sværdfægtninger og hede forførel-

sesscener. Her er (fingerede) grådanfald og en meget lang afsluttende

dødsscene.

Således konfronteret med idealistens stærke idéer og voldsomme lidenska-

ber i heftige situationer og storladne former kunne man let komme på den tan-

ke, at en forfatter her havde brugt et helt livs poetiske energi på krønikespillet

om Herodes. Men herom er der jo slet ikke tale. I disse år er Munk ufattelig

frodig og leveringsdygtig i de mest forskelligartede genrer. Retorterne bobler i

det dramatiske laboratorium i den vestjyske præstegård. På Hans Brix’ opfor-

dring skriver han i ventetiden på Idealistens opførelse på Det Kongelige et dra-

ma, der skal tage bønder alvorligt. Det bliver til Ordet, der nok har storladent

tema (miraklet i vor tid), men hvis ramme er agrar-realisme med troværdig

vestjysk dialekttoning, en flot præstation af en født lollik. I perioden skriver
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han tillige et andet spil i vestjysk regi (Kærlighed), et naturalistisk drama om

Georg Brandes i ibsensk stil (I Brændingen) og et sirligt historisk stykke i schil-

lersk manér på shakespeareske blankvers (Cant). Debutspillet repræsenterer

således blot een side af den frodigt produktive kunstners vidtspændende regi-

ster.

Det er ikke digternes job at meddele nogen historisk sandhed, men derimod en

sandsynlig og troværdig fiktion. Derfor kan digteren her jo godt have haft støt-

te af sit eget alter ego som kirkehistorisk belæst teolog, og det har han haft, for

dramaet fremtræder i høj grad som et tillidsvækkende, gammeltestamentligt

livsbillede. Men det har været digterens sprogligt psykologiske potentiale, der

har givet skildringen flugt og liv.

Der er mangfoldige muligheder for at give en skildring rimelig historisk

sprogtone. Man kan vælge sin egen samtids sprog og sætte sin lid til, at de

historiske begivenheder og deres sammenhænge i sig selv giver tilstrækkelig il-

lusion. Og man kan vælge the hard way og foretage omfattende historisk rese-

arch til brug for opgaven, som f.eks. J. P. Jacobsen gør det i forbindelse med

Fru Marie Grubbe (1876). I yderlighederne opstår risikoen enten for, at resul-

tatet bliver for magert eller for tungt og overlæsset, ja måske ligefrem uforståe-

ligt. Munk går, som det skal sandsynliggøres, en mellemvej. Sit bibelsprog kan

han, og det er her den vægtigste kilde. Den har han da også i rigt mål udnyttet.

Den anden sproglige kilde, han har brugt, er vor guldalderlitteratur, måske

især Oehlenschlägers frodige billeddannelse, suppleret med folkevisens sprog

og enkelte sekundære kilder såsom juridisk terminologi (kancellisprog), for-

mel retorik (som han næppe har behøvet at opstøve i bøger). For at undgå op-

standsning af den dramatiske flugt har han brugt prosaformen, hvor han jo

kunne have (og allerede havde) brugt Shakespeares blankvers, det dramatiske

metrum par excellence.

Der skal her gives en mere nærgående, om end slet ikke fyldestgørende
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gennemgang af dramaet med vægten på det sprogligt litterære i sammenhæng

med det psykologiske og handlingsbetonede.

Herodes’ karakter er allerede skitseret, men et par rids mere vil være nytti-

ge for vort anliggende. Han er et stålsat, ondt viljesmenneske, der satser sin

hele personlighed, med hvad den rummer af flammende lidenskaber og iskold

intelligens, på en egocentrisk magtidé, men hvis formål snigløbes af hans dybe

ømhed for hustruen. Disse genstridige modsætninger bruger han en stor del af

sit mandslivs energi til at holde under kontrol. Og således bliver han en kraft-

fuld, men upålidelig person. Det spindende kattedyr har farlige kløer. Byder

han på en drik, lurer giftmordet. Han er aldrig oprigtig, men en mester i at lade

som om. Skikkelsen er fremstillet med en utrolig modsætningsrig og spændstig

retorik. Man ser og hører ham udfolde sig i patetiske magtvisioner, blomstren-

de for ikke at sige svulstige erotiske monologer (overfor Kleopatra: stjerneund-

fangne, skumliljebårne, men det er bare teater), liderlige fantasier over for en

stakkels slotsdansemus, og en fornem, neddæmpet ømhed i omtale af og tiltale

til sin dronning (”[...] et Smil i Gud Herrens Blik” (s. 54)). I piskeintermezzoet

slår han over i hæmningsløs råhed. Fornærmelser, injurier, anklager, grusom-

heder og vrængen løber fra hans mund under anvendelsen af metaforer fra

krybdyr-, rovdyr- og skadedyrsverdenen, for at toppe op i det vidtløftigt udfol-

dede spørgsmål, om hun finder mest behag i samlejet med en omskåren eller en

uomskåren. På dødslejet vælter han sig i selvransagende og skyldafkastende

refleksioner, der har deres centrum i Vanitastemaet fra Prædikerens Bog (”[...]

Tomhed og Jagt efter Vind” (s. 119)). Ikke mindre evner har han i den elegant

slebne replik (specielt overfor romerne) eller den offentlige veltalenhed (når

han skal afparere vægten af sine slyngelstreger). Han formår også at beherske

sine talegaver, at skrue dem ned til noget, der næsten grænser til det uartiku-

lerede. I begyndelsen af domsscenen over Mariamme bruger han gentagent det

mangetydige og ildevarslende ”hm”. Gryntets glitrende evne til at skifte betyd-

ning alt efter situation og humør røber beherskelse af en total nøjsomhedsre-
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torik eller -diktion. Man undgår ikke at tænke på impressionisterne (f.eks.

Bang og Lie), der kunne lægge en verden i et ”ja”. Herodes’ metaforsprog er

overraskende nok ikke opsigtsvækkende. Han går ikke af vejen for en kliché.

Det er diktionens vekslen og smidighed i stort som i småt, der giver figuren liv.

Men en enkelt gruppe af metaforer bruger han ustandseligt: kronregalierne,

magtens insignier: kronen, scepteret, kongskappen og tronen. Jeg tøver lidt

med at kalde dem metaforer, for de fremtræder konkret og håndgribeligt på

scenen. Når det alligevel sker, er det fordi, de ustandselig bliver symbolske, be-

tydningssvangre. Man tage kronen som den i situationerne absolut højst

prioriterede. Når han taler om Davidskronen, er det folkets og magtens

historiske tradition, der pointeres. Når kronen ruster (hvad ædelt metal natur-

ligvis ikke kan), er det skæve billede et stærkt udtryk for magtens degeneration

og nedbrydning, og siger nogen, at kronen – helt konkret – sidder skævt, får

den magtbegærlige konge indlagt sin betydning: At det gør den ikke, fordi alle

trækker i den fra alle sider. Derfor sidder den lige. Man fristes til at sammen-

fatte kronens betydning i Munks forgudede Oehlenschläger-replik fra Hakon

Jarl hin Rige (1807): ”Den bære Kronen, som er Kronen voxen” (Poetiske

Skrifter III (1928), udg. af H. Topsøe-Jensen, s. 263). Noget helt tilsvarende

gør sig gældende med scepteret. Når Herodes taler om at have ”[...] holdt Her-

skerstaven i en hadet Haand [...]” (s. 116), er der ingen tvivl om, at han taler

om sin politiske bestemmelse og strategi. Ej heller om at to livsmagter tørner

sammen, når det lille barn fingererer ved Herodes’ scepter. ”Han tror, han kan

holde om Scepteret med saa blød en Haand. – Og gaa saa, Kvinde, gaa, beder

jeg dig, gaa med Barnet og Kongskappen” (s. 127). Jeg fortsatte citatet, fordi

det berettede noget om det sidste kongelige værdighedstegn, kappen, syet i et

stykke, om hvilken vi ikke hører mere her, men til gengæld i en anden historie

om romerske soldater, der kaster terning om en korsfæstets fornemme kappe.

Ved denne sidebelysning og her ufortalte historie falder der afgørende ord om
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en mand, der stræbte et liv langt med at ville eet, men tabte og en anden for

hvem det lykkedes med konsekvenser for hele den kristne menneskehed.

Beslægtet, både biologisk, psykologisk og i det sproglige udtryk, er prin-

sesse Salome, Herodes’ hæslige og halte søster (to gange mesterligt genskabt af

Clara Pontoppidan). Hendes listige og grumme ondskabsfuldhed fremtræder

ofte som den skinbarlige ondskab selv, men dybt nede i personligheden rum-

mer hun en medynkvækkende sårbarhed, der afslører hende som et af livets

ilde behandlede stedbørn. Hendes sprog rækker fra den hede, erotisk blussen-

de svada (kurtisen over for de to ægtemænd Josef og Kostobarus), over syden-

de, hadefulde fantasier med billedsprog, der kredser om det grumt animalske,

lemlæstelse, nedbrydning, invalidering, kastrering, brand og bål og til ind-

smigrende (og bedragerisk) søsterlig tilnærmelse til Mariamme.

Den sjælsrene dronning Mariamme (som Per Stig Møller stædigt kalder

Mariamne) er genstand for Herodes’ livsvarige og skinsyge forelskelse. Det lig-

ger i sagens natur, at hendes sproglige register er smallere, men dog smukt og

interessant, fra de indledende afsnits næsten barnligt springende, ubekymrede

Herodes-betagelse, over hendes kuldslåede folkevisereplik (”[...] du røre mig

ikke, du vove det ej!” (s. 53)), da hun aner hans utroværdighed og til en smer-

tetung, livserfaren resignation, da hun har gennemskuet ham.

Man kan med udbytte fremdrage personer, der er skildrede i enkle, djærve,

ja karikaturnære træk, som Cæsarerne og Kleopatra: Den stupide, kvinde-

forblændede Antonius, hvis sprog er fuldt af rå antisemitisme (Herodes er

”[...] en omskaaren Rotte [...]” med ”[...] exemfyldt Hale [...]” (s. 25), ”[...] en

runken, kvækkende Frø [...]” (s. 26) i et barbarlands sump). Og der er den ære-

kære, menneskekloge og fåmælte Octavian. Endelig er der den gamle og ind-

smigrende kokotte Kleopatra, på bestandig jagt efter nye elskere, afvæbnende i

sit pudsigt forvirrede forsvar imod Herodes’ trussel om at præsentere Anto-

nius for den gaveperle, han har givet hende, og som Herodes har stjålet under

en intim omfavnelse: ”Ha, jeg har tabt den, saa har jeg tabt den, saa har jeg
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bare tabt den” (s. 32). Her bryder den forvirrede lillepige frem af den officielle

majestæt, en replik, der virker som skræddersyet til fru Ipsen.

Denne sproglige personkarakteristik skal – selvom det er muligt – ikke

føres længere. Man ser, hvordan heftige modsætninger i de enkelte personer el-

ler i personernes forhold til andre bestandig kommer til verbalt udtryk i over-

raskende gnistovergange.

Det lader sig også demonstrere, at scenernes indbyrdes forhold udlades i

sådanne stærke chokvirkninger, ja, at stykket ret beset er en næsten kontinuer-

lig række af sådanne. Tag udnævnelsen af Aristobul til ypperstepræst, et chok

for tilskuerne, fremkaldt af Kleopatras officielle ønske lige efter, at Ananel er

udnævnt. Aristobul er vel så ypperstepræst og genstand for Herodes’ lip-servi-

ce i få minutter, før han giftmyrdes af ham. Men da har denne allerede sin plan

B klar. Efter resolutte ordrer om at holde den oprørte mængde i skak iler Hero-

des til Kleopatra for at mele sin kage. Som allerede nævnt kan Herodes forlade

hende efter endnu en række turbulente maskekunster. Det er ikke blot Kleo-

patra, men også publikum, der nu forpustet kan sukke: ”Han har gjort mig saa

træt, min Elskede” (s. 33).

Og således videre: Herodes’ uforudsete grusomheder fastholder ved vold-

somme overraskelsesmomenter publikums intense opmærksomhed. Og såle-

des fra rodnet til bladfang: Utallige iagttagelser kan gøres over Munks dristige

anvendelse af sine egne rige sproglige ressourcer, der giver fremstillingen en

eminent og stadig overraskende kolorit. Da ypperstepræsten Zakarja forban-

der Herodes på dødslejet (s. 119-120), sker det med anvendelse af den gamle

kirkelige velsignelse og fredslysning, vendt 180 grader. Herodes genfortæller

edomitternes historie med rod i Mosebogens Esau og Jakob-historie (s. 11) og

med hans totale identifikation med Esau. I Mariammes domsafsnit elaborerer

domsformanden over juridisk kancellisprog og gammeltestamentlige slægtsre-

gistre (s. 81-82). Da Herodes signerer Mariammes dødsdom, sker det med

konsonanter, som sig hør og bør i hebræisk (s. 91).
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Det vrimler med flotte, arkaisk klingende neologismer: vanhåb, febervan-

vittig, hånser (dvs. ser på med hån), Kleopantonia (den by, Herodes vil grund-

lægge til Antonius’ og Kleopatras ære). Folkevisereplikker giver farve, f.eks.

bruger Kleopatra den skæbnesvangre linje af elverskudsvisen i absolut ironisk

øjemed over for Herodes: ”Siden du hende først saa” (s. 28). Der er masser af

gammelklingende apostrofer: Oh min dronning, min elskede Cæsar, gode

Kostobarius. Det gamle ”Hvi” erstatter meget ofte ”hvorfor”; ”ej” står for

”ikke”: ”Hvi flyver du mig ej i Møde, min Hustru?” (s. 51).

Mere sammenhængende kulturhistoriske allusioner og viden får vi gen-

nem Herodes’ karakteristik af jødernes, grækernes og romernes folkekarakter,

og Herodes’ forsøg på efter Mariammes død at gøre sit hof græsk er vellykket:

Tjeneren Menahem bliver til Menelaos; kongen skriver og tegner i græsk stil

og fører platoniske (sokratiske?) dialoger ved måltidet.

I det hele oplever man en kunstnerisk fremstillingsform, hvis bærende

egenskaber er de gnistrende modsætninger, de overraskende chokagtige virk-

ninger, et storladent grænseoverskridende livsbillede, der ikke lader sig beskri-

ve gennem diskretioner. Digteren er ikke diskret, han vinker med vogn-

stænger.

God smag? I denne forbindelse en by i Rusland. Kommer slet ikke på tale

her. Big is beautiful. Og det bliver ikke ved påstanden. Det vises. Hvad mere

er: Det overbeviser. Hvormed intet siges om, at det altid er en generel løsning

på æstetiske problemer.

Manden og stilen

To spørgsmål presser sig på efter denne sprogligt-litterære læsning.

Hvordan tager den sig ud i relief af den omfattende litteratur om Munk?

Hvordan gik det til, at det måske betydeligste dramatiske værk i perioden gik

hen og fik så eklatant en fiasko ved premieren på Det Kongelige hin februaraf-

ten i 1928?
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Lad mig forsøge at svare i god ro og orden.

Det første svar tager udgangspunkt i et par nedslag i Munk-litteraturen. I

1946 udkom der en stor, smuk bog: Bogen om Kaj Munk skrevet af hans ven-

ner. Den blev anmeldt af Tom Kristensen i Politikens kronik 11.9.1946 under

titlen Paalidelig som Karlsvognen. Javist, den kroniktitel lader sig høre og for-

stå, men kun ud fra bestemte forudsætninger: Det er vennerne, der ytrer sig om

den solide grund af karakteregenskaber, Munk ejede: loyalitet, menneske-

kundskab, venskabsevne, generøsitet, ansvarsfølelse m.m. Men forstået i

sammenhæng med vor læsning af Idealisten er det slet ikke nok. Det er helt an-

dre forhold ved personen, der kommer på tale, forhold som vennerne imidler-

tid også fordyber sig i, og som Tom Kristensen i sin sammenfatning holder fast

ved. Han formulerer det pudsigt i en af sine første bemærkninger: Kaj Munk

”[...] maa have tænkt i Eksplosioner som en Motorcykle [...]”, og det er jo ikke

noget træk, som man – al respekt til trods – forbinder med Karlsvognen. For

vennerne kan han i tilbageskuende og sammenfattende beundring meget vel te

sig pålidelig som Karlsvognen, men i sit dramatiske virke – og det må gerne

forstås i aldeles udvidet forstand – var han uforudseelig som et lynnedslag.

På alle tænkelige områder fra fysisk fremtræden over livet i hverdagen til

den kendte offentlige personlighed, men ganske særligt når han skrev drama-

tik, var han som kulbuelysets centrum, der blev bragt i overraskende og blæn-

dende glød ved sammenstødet mellem polernes spænding. Lad os tage et

enkelt, anekdotisk eksempel. På en jagttur affyrer han uden varsko sit gevær

lodret op i luften. Da vennerne kommer hen til ham, ligger der en engel ved

hans fod, et glansbillede ganske vist, men immervæk en engel. Det rene pjat, en

smagløs spøg, har man tænkt, indtil man er bragt til at overveje det dybsindige

og meningsfulde i handlingen. Her er de absolutte modsætninger, jord og him-

mel, gennem en chokerende handling og voldsomme midler (skuddet) bragt i

indbyrdes forbindelse med et mirakuløst resultat. Åh, må vi være her? Miraku-
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løst! en papirengel! Javist, det er en symbolsk handling, inspireret af en over-

dådig og munter fantasi.

Ved hjælp af sådanne genstridige modsætningstræk på alle niveauer kan

man følge ham gennem hele udviklingsforløbet. Der er den brøstfældige og

sygdomsplagede krop med de livfulde, næsten glødende øjne. Der er den præ-

stelige knækflip, proprietærgrebet i vestens ærmegab og jægerens gummistøv-

ler. Der er det akademiske kendetegn, regensianernes sorte studenterhue, båret

blandt vestjyske havbønder. Der er fredselskeren med det dobbeltløbede jagt-

gevær, den lidenskabeligt troende, der levede i bestandig tvivl, præsten, der

kaldte sig selv og kollegerne ”løgnefodermestre”. Der er dyrkeren af magt-

mennesket, der ydmygt og bodfærdigt bøjer sig for mesteren ”[...] med den

tunge Tornekrone”.

Han er en guddommelig showmaster og practical joker, et omvandrende

enmandsdrama. Om sig selv siger han: ”[...] man ved aldrig, hvor man har

mig, og jeg har ogsaa selv den Lykke ikke at vide nogen Sinde, hvor jeg har mig

selv. Og nu kan De tro mig, hvis De vil, og ogsaa tro mig, hvis De ikke vil, men

dette er den eneste Egenskab ved mig, jeg er en Smule vigtig af.” (Kaj Munk:

Paa Visit hos en Digter, Jyllands-Posten 9.2.1936).

Vi er nær ved de egenskaber, der så levende ytrede sig og så overdådigt

fandt udtryk i Idealisten, som vi her har læst den: Det irreduktible dramatiske

talent, der lever i de stridige modsætningers tegn og elsker at bringe dem til

chokerende og voldsomt udtryk for omgivelserne.

Fiasko – hvorfor?

Vort sidste spørgsmål, hvordan det kunne gå til, at kronjuvelen i Munks række

af teaterstykker faldt så smerteligt på gulvet under urpremieren i 1928, får læ-

seren ikke her fyldestgørende svar på. For mig ter det sig stadigvæk i dag efter

mere end 75 år som en gåde, hvis forudsætninger foreligger overordentligt vel-

belyst i akterne, men hvis løsning alligevel unddrager sig klar besvarelse. Som
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mildnende forhold kan det anføres, at Det Kongelige Teater ti år efter rehabili-

terede stykket og aldrig siden for alvor slap det af syne (opførelser 1958 og i

1996). Ej heller blev fiaskoen, som vi alle ved, til nogen varig blokering i den

dynamiske præsts sceniske arbejder.

Det har i min fremstilling næppe kunnet skjules, at jeg uden at forklejne

andre, betragter stykket som 19-hundredtallets betydeligste danske drama (et

synspunkt jeg ikke er ene om i Munk-litteraturen) – og man må sige, at det om-

sider fik den medvind, det fortjente efter tre års ventetid, fra det øjeblik beslut-

ningen om dets opførelse var truffet. Teaterets censor, professor, dr.phil. Hans

Brix, på dette tidspunkt Munks ven og kunstneriske rådgiver, arbejdede ivrigt

for hans sag. Direktør William Norrie var trods opførelsesmæssige betænke-

ligheder og mindre stridspunkter tillidsfuld over for stykket. De udpegede sku-

espillere, der hver for sig var egensindige personligheder, havde dannet garde

omkring Munk og holdt ikke beundringen tilbage, da de under opførelsens

prøvetid traf det endnu uprøvede talent. Nogen tid før dette havde Munk hørt,

at Idealisten var kommet Clara Pontoppidan i hænde, og at hun med begej-

string læste det i ferieboligen ved Søndervig. Hendes lancering af Herodes’ sø-

ster Salome blev en enestående personlig succes og den eneste rolle, der gik

igen ved genopførelsen i 1938. Under en omtrent samtidig oplæsningsturne på

den jyske vestkyst aflagde kgl. skuespiller Johannes Poulsen besøg i Vedersø

Præstegård. Også han havde med betagelse læst stykket og drøftede opførel-

sesmæssige problemer med Munk. Han ville selv gerne instruere, men forlod

Det Kongelige ved sæsonens begyndelse og fik derfor intet med stykket at skaf-

fe i denne omgang (han blev Cæsar Antonius i 1938).

“Fem Dage før Premièren kom Kaj Munk ind til de afsluttende Prøver paa

et Teater, der kogte af Begejstring. ”Brix gratulerede mig med de første 30 Op-

førelser og raadede mig til i god tid at tage til Stockholm for selv at overvære

Iscenesættelsen. Bodil Ipsen greb begge mine Hænder og sagde: ”For første

Gang i mange Aar er jeg gaaet til en Rolle med udelt Glæde” [dronning
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Alexandra]. Svendsen [Eyvind Johan – Herodes’ fremstiller] var ude af sig selv

af Begejstring, Clara Pontoppidan endnu mere osv., osv. Efter Generalprøven

skrev Robert Schmidt til mig og takkede ”den nye store Digter”, Valdemar

Møller kom hen og sagde: ”De bliver sgu’ Millionær paa det Stykke.”” (Niels

Nøjgaard: Ordets Dyst og Daad (1946), s. 200).

Men hvorfor – med alle disse gode kræfter i sving – blev resultatet da, som

det blev? Man kan pege på problemer: Beskæringen var uheldig for ikke at sige

grænsende til det katastrofale, og der måtte skæres i en seks timer lang tekst.

Det var Munk selv, der førte kniven, og det var en skam, at han midt i sin dra-

matiske triumf ikke havde nogen heldig hånd. Den nådeløse beskæring berø-

vede hovedpersonen en del af dens psykologiske finmotorik og stykket nogle

af dets effektfulde slagnumre (f.eks. Kleopatra-scenen).

Instruktionen blev overladt til et forholdsvis ubeskrevet blad, sydslesvi-

geren Wilhelm Nagel, der havde ledet teateret i Potsdam. Hans personinstruk-

tion er blevet hårdt kritiseret, og smidighed var ikke hans sag, hvad der skabte

blokeringer i samarbejdet med skuespillerne. Desuden havde han i kraft af sin

oprindelse vanskeligheder med sproget. Felix Smetana, der forestod dekoratio-

nerne, havde skabt (for) voldsomme storformer og stærke farvekonstraster (rød -

sort - guld) i et ekspressivt stiliseret formsprog, der faldt efter tidens utallige sceniske

efterligninger af Jessner og Piscator på de europæiske scener. Kongesalen i Jerusa-

lem minder på fotos om et kæmpemæssigt opslået toiletbord, og personerne blev

myresmå i sammenligning med de mægtige papsøjler.

Rollebesætningen var rigtig god. Det gjaldt Eyvind Johan-Svendsens Her-

odes, hvis lidenskabelige spil i had og kærlighed, dominerede rollen, men som

ikke formåede at udtrykke Herodes’ forfinede dialektik. Et nervøst betinget il-

debefindende slog sig på premiereaftenen på stemmebåndene, hvis hæshed nu

og da grænsede til afasi.

Der skal ikke her gøres noget stort nummer ud af anmeldelserne. Mange

teatergængere mente, før de havde læst dem, at de havde overværet en succes.
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Kun én, Julius Clausens i B.T., var udelt positiv i vurderingen, tillige stærk i

ræsonnementet og solid i tekstkundskaben, hvilket bl.a. skyldtes, at han alene

blandt kritikerne havde læst hele dramaet, der var udkommet få dage før på

Aschehoughs forlag. Resten havde enkelte positive ting at melde, men mest da-

del i konklusionen. Det var slemt for Munk, at flere samstemmende frakendte

ham kunstnerisk evne. Værst var Svend Borbergs anmeldelse, af hvilken jeg ci-

terer et berømt stykke, dels fordi det næsten altid citeres galt (i Munks eget

koncentrat), dels fordi det er et herostratisk eksempel på, hvor langt en kritiker

kan komme ud, hvis han ikke har styr på sine følelser: ”[...] Psykiatrikerne [så-

dan skrev man dengang] vil uden Vanskeligheder konstatere et Puber-

tetskompleks, som er gået uhjælpelig i Knude (uhm, at elske og at myrde). Og

Pastoren selv vil i første Mosebog, 38. Kapitel, 9. vers finde den Gymnasiast-

synd, han åndeligt talt begår for vore Øjne i tre stive Klokketimer” (En Idea-

list, Ekstra-Bladet 9.2.1928).

Kort tid efter træffer Hans Brix på Kongens Nytorv Poul Reumert, der si-

ger til ham: ”Havde man betroet mig det Stykke, da havde jeg taget det mellem

mine Hænder og løftet det op i Lyset og båret det til Sejr!” (– hurtig svandt den

lyse Sommer! (1946), s. 68). Store ord, men ikke mundsvejr! For det gjorde

han ti år efter med sin Herodes-skikkelse, da Det Kongelige Teater genopsatte

stykket i en mere publikumsvenlig beskæring med bedre rollefordeling og min-

dre eksperimenterende scenografi.

16.2.1928 brød forfatteren sin stædige tavshed omkring stykket i Berling-

ske Tidende med en ypperlig programartikel: Omkring ”En Idealist”s Urpre-

mière”, der måske kunne have ændret historiens gang, hvis den var kommet

før opførelsen. Her skal citeres en passage, hvor Munk beskæftiger sig med

”[...] den nye Kunstvillie, der vaagner Verden over”: ”Der er vokset en Ung-

dom op, der ikke gaar i Teater for at sidde pænt og artigt og se pæne og artige

Ting; dens Livsappetit er altfor voldsom til at lade sig spise af med Kiks og

Thevand og tørre om Munden med Hviskestykker, hvis Forfattere har været
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besat af synlig Nervøsitet for, at der skulle ske noget paa Scenen”, ”[...] vi vil

ikke længere være store i det smaa, nu vil vi være store i det store [...]”. Samti-

dig får Munk sendt et fint behersket budskab til Borberg, idet han vedkender

sig inspiration fra den gamle fanfare, som kritikeren blæste i en artikel i Lit-

teraturen, 1919. Det formede sig som en bøn til Dionysos og tryglede om stær-

kere sager på scenen end de sen-ibsenske efterklange, der alt for længe havde

behersket den.

I disse problemkredse ser jeg afgørende grunde til at det gik, som det gjor-

de med Idealisten. At tænke stort er forbandet svært. Munk gjorde det. Men ti-

den var ikke moden til at følge ham.
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I B r æ n d i n g e n ( 1 9 2 9 )

B r a n d e s b r æ n d t a f

af Lars Peter Rømhild

Kaj Munk svingede mellem det traditionsgivne og det moderne, og i svingnin-

gen lå nogle af de muligheder for provokation som han elskede. Efter det bibel-

historiske En Idealist, som Det Kgl. Teater efter længere tøven opførte i 1928,

ville det have glædet Munk at få det splintermoderne I Brændingen på samme

scene. Teateret sagde imidlertid nej, og Munk gav så sit drama i trykken sidst

på året 1929. Bogen er forsynet med et højt irriteret forord og, på kolofonsi-

den, den næsten Harald Nielsenske anmærkning: ”Forkastet af Det kgl. Tea-

ter.”

Det var ganske rigtigt en fejl eller en fejhed af teaterdirektionen. Af back-

list-oplysninger på senere Munk-bøger fra 1930erne fremgår imidlertid at I

Brændingen som den eneste af hans titler var udsolgt. Stykket kom endelig på

scenen på Betty Nansen Teatret 1937, hvor det endnu ikke havde mistet et-

hvert præg af moderne tider, men ikke kunne have den rigtig skandaleomsuste

friskhed; det skal for øvrigt have været en fortrinlig forestilling.

Datidige aktualiteter

Stykkets første replik handler om en danserinde der smider kludene og får po-

lititilhold – oh! Vi er i Josephine Bakers og Kritisk Revys tid, her fremstillet un-

der sysvinklen frivolitet (måske oplevet endnu værre af forfatteren i Berlin).

Ikke mindre topical er den modsatte pol i stykket, den gamle enkefrues spiri-

36

36
O:\Pub\Produktioner\7917-098-6 Ordet p  bordet\Ordet p  bordet.vp
17. september 2004 09:02:43

Color profile: Disabled
Composite  Default screen




