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Uppsatsen utforskar legenden om den helige Antonius 

frestelse och det intryck helgonberättelsen lämnat på 

konsten. En ikonografisk metod används för att beskriva 

den litteratur som skapat och utvecklat berättelsen och ur 

detta systematiseras de motiv som sedan översatts till 

bildkonsten. Genom att analysera nio olika avbildningar 

av Antonius skapas en kronologisk följd över hur 

skildringarna genomgått en transformation sedan 1500-

talet. 
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Inledning 
 

Ända sedan 300-talet har det inom kristendomens hagiografiska tradition berättats om en man 

från Egypten, som i hopp om ett liv hängivet till religiös askes valde att ensam bege sig ut i 

den väldiga öknen.
1
 Mannens namn var Antonius och i och med sin resa blev han en av de 

allra första munkarna som vandrade ut i vildmarken för att testa sin mentala och fysiska 

styrka. Det sägs att han under dessa år av sitt liv även attackerades av djävulen, som genom 

att fresta eremiten på olika sätt försökte bryta ned hans viljestyrka och tro. Denna berättelse 

skulle så småningom komma att bli känd som Den helige Antonius frestelse. 

    Med tiden skulle Antonius helgonförklaras och hans frestelser blev så småningom ett 

populärt motiv inom bildkonsten, där de verkat som inspiration under många århundraden. 

Genom konstnärer av vida spridda nationaliteter och stilar har avbildningarna gått upp i ett 

oerhört antal, men trots denna tids- och stilmässiga åtskillnad finns där ändå en röd tråd, 

verken emellan. Ett slags grundläggande narrativ, uttryckt via gemensamma motivval och 

attribut som binder konstverkens visuella innehåll samman, kan uppfattas i verk från såväl 

1500-talet som från 1900-talet. Detta väckte mitt intresse, då jag blev nyfiken på hur denna 

överensstämmelse kan ha grundats i den ursprungliga litteraturen och historien om Antonius. 

Vidare fascinerades jag av att en legend kan ha haft sådan genomslagskraft på så skilda 

konstnärer som Hieronymus Bosch, Jean-François Millet, Paul Cézanne och Salvador Dalí, 

vilket till slut motiverade mig att genomföra denna undersökning. 

    Efter att ha undersökt tidigare forskning om Antonius, har jag upptäckt att en stor del av 

materialet enbart behandlar den kristna traditionen om honom och huruvida redogörelserna 

om hans liv är grundade i verkligheten. Konstvetenskapliga texter som behandlar Antonius 

frestelser går också att återfinna, men jag har upptäckt en brist på undersökningar som i större 

detalj behandlar motivets ursprung i litteraturen, samt hur det utvecklats inom konsten under 

en längre tid. Av denna anledning har jag valt att själv fördjupa mig i detta ämne och 

presentera mina slutsatser.  

                                                           
1
 Hagiografier, även kallade helgonbiografier, är skrifter och verk som beskriver helgonen och deras liv. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utforska legenden om den helige Antonius frestelse så som den 

förekommer inom litteraturen och sedan undersöka hur den därefter översatts och presenterats 

inom bildkonsten. Målet är att systematisera de teman och motiv som är återkommande och 

därmed kan anses vara centrala för avbildningarna, samt de symboler och attribut som är 

ursprungna ur den muntliga och skriftliga traditionen runt Antonius. Eftersom det är en 

berättelse som inspirerat konstnärer under flera århundraden har det skapats ett stort antal verk 

inom flera olika stilar och tidsepoker. Även denna aspekt ligger inom studiens ramar - genom 

att undersöka tematiska tendenser samt likheter och skillnader mellan konstverk från 

olika/samma tidsperiod, är målet att se på hur motivvalen och sättet de framställs på 

förändrats med tiden. Med detta följer sedan ett resonemang för att se om dessa verk kan 

förknippas med de sociala och stilmässiga förhållandena som rådde under verkets uppkomst, 

samt de litterära källor som funnits tillgängliga vid dessa tidpunkter. 

 

Med studiens mål i åtanke har dessa frågeställningar formulerats: 

 Vilka litterära verk har varit mest relevanta för allmänhetens kunskap och bild av 

Antonius och på vilka sätt väljer de att presentera hans livshistoria? 

 

 Vilka aspekter av berättelsen har haft starkast effekt på konsten och vilka 

återkommande motiv har dessa gett upphov till? 

 

 På vilket sätt och genom vilka konkreta motivval framställs och symboliseras 

frestelsen i olika tidsperioder inom konsten? 

 

Avgränsningar 

Eftersom syftet med uppsatsen och dess frågeställningar bland annat fokuserar på en tematisk 

utveckling genom en längre tid och över flera konststilar, är det viktigt att studiens 

avgränsningar reflekterar detta. Därför begränsas undersökningen av bildkonsten till en period 

mellan början av 1500-talet, till mitten av 1900-talet, vilket ger utrymme för större 

stilutvecklingar och andra sociala förändringar. Det är även under denna period jag själv anser 

att de mest spännande och variationsrika avbildningarna uppkommit. Med tanke på den 

oerhörda mängd konstverk som skapats om Antonius under denna tidsperiod, är det dock lite 
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av en utmaning att begränsa bildanalysen till endast en handfull av dem. De som till slut valts 

ut är emellertid några av de som jag anser varit viktigast för antoniusmotivets utveckling och 

som samtidigt bäst demonstrerar dess olika skepnader. Värt att notera är även att det specifikt 

är Antonius kamp mot demonerna och frestelsen, som är det centrala motivet i dessa bilder. 

De flesta som här valts ut bär just titeln The Temptation of Saint Anthony (eller något snarlikt 

detta), vilket underlättat urvalet samtidigt som det utan tvivel bekräftar vilken berättelse det är 

de respektive konstnärerna försökt avbilda. 

    För att lättare kunna se samband mellan hur de olika verken kan ha inspirerat varandra och 

påverkats av sin omvärld, begränsas även bildanalysens urval geografiskt till Europa. Det bör 

dock observeras att två av konstverken som analyseras kom till då deras respektiva 

upphovsmän (surrealisterna Max Ernst och Salvador Dalí) båda tillfälligt uppehöll sig i USA. 

Med tanke på att de båda var européer och spenderade majoriteten av sina liv i Europa, torde 

det emellertid inte uppstå några tveksamheter om varför de inkluderats i analysen. 

    Av den litteratur som bildanalyserna baseras på, utgör den ursprungliga biografin Antonios 

liv den kanske allra viktigaste grundstommen. Detta diskuteras utförligare under "Material 

och tidigare forskning". En del av de texter som här används har alltså uppstått så tidigt som 

på 300-talet. Jag har dock även valt att granska Hjärtats begärelse av Gustave Flaubert, vilket 

är en viktig adaption av berättelsen som skrevs på 1800-talet. Detta verk presenterar på ett 

inflytelserikt sätt bilden av Antonius ur en ny dramatisk synvinkel. 

 

Teori och metod 

Vid valet av en passande metod för att genomföra studien, har flera punkter tagits i beaktande: 

dess syfte, frågeställningar, tillgängliga källor och framförallt det objekt som undersöks. Med 

dessa i åtanke har jag valt att använda mig av den teori som utgör grunden i Erwin Panofskys 

ikonologiska metod, en typ av analys som riktar in sig på att studera ett objekt genom dess val 

av motiv och teman, snarare än dess form. På så vis kräver metoden även att den som utför 

analysen har en viss grad av förförståelse för verket, dess upphovsman, samt dess sociala eller 

geografiska kontext.
2
 Av denna anledning har andra konsthistoriker som Heinrich Wölfflin 

vid tillfällen kritiserat metoden, med åsikten att det som inte direkt är uppenbart för åskådaren 

vid en första anblick, bör vara irrelevant för tolkningen.
3
 Emellertid är det just dessa "dolda" 

                                                           
2
 Laurie Schneider Adams, The Methodologies of Art, Westview Press, (Boulder, 2010), s. 43. 

3
 Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin, Karlstad University Press, (Karlstad, 2004), s. 10. 
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innebörder denna studie delvis fokuserar på och därför har Panofskys metod varit ypperlig för 

undersökningen. 

    Panofsky beskriver sin ikonologiska metod i boken Studies in Iconology - Humanistic 

Themes in the Art of the Renaissance, där han förklarar hur denna typ av tolkning föreligger 

genom ett tredelat interpretationsschema.
4
 (De tre "nivåerna" utgör dock en systematiserad 

presentation av en i praktiken odelbar process).
5
 Den grundläggande nivån ämnar endast 

beskriva de fysiska ting och företeelser som förekommer i bilden, en slags urskiljning av 

objekt och händelser ur konfigurationer av färger och former. Detta är vad han själv kallar 

"primary or natural subject matter" och verktyget för detta urskiljande är vår egen praktiska 

erfarenhet - en tidigare bekantskap med vardagliga föremål och händelser.
6
 Mer ingående 

motivbeskrivningar tillhör dock inte den primära analysnivån utan kräver "en ny dimension av 

tolkning".
7
 Det är först på denna sekundära, mer djupgående nivå, som symboler, teman, 

koncept och allegorier tolkas, i det Panofsky kallar en "ikonografisk tolkning".
8
 Han förklarar 

den själv på följande sätt: 

 

It is apprehended by realizing that a male figure with a knife represents St. Bartholomew, that a 

female figure with a peach in her hand is a personification of Veracity, that a group of figures 

seated at a dinner table in a certain arrangement and in certain poses represents the Last Supper, or 

that two figures fighting each other in a certain manner represents the Combat of Vice and Virtue.
9
 

 

Det är i synnerhet denna nivå av den ikonologiska analysmetoden studien lägger fokus på, då 

det är här som specifika historiska personer, samt deras berättelser och tillhörande attribut, 

kan identifieras. På så sätt länkas den direkt samman med frågeställningarna, som till allra 

största del riktar in sig på de specifika scener och motiv som inom konsten förknippas med 

Antonius historia. 

    Den ikonografiska tolkningen har också sin egen uppsättning av verktyg och Panofsky 

betonar i synnerhet studiet av litterära källor och muntlig tradition som ett sätt att få förståelse 

för de specifika teman och koncept konstnären i fråga använt sig av.
10

 En ikonografisk 

bildanalys av de verk som avbildar Antonius frestelse kräver alltså en litteraturstudie av de 

texter och traditioner som ursprungligen gjorde Antonius känd för världen, men för att kunna 

                                                           
4
 Erwin Panofsky, Studies in Iconology - Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Westview Press, 

(Oxford, 1972), s. 14f. 
5
 Ibid., s. 16f. 

6
 Boström, s. 12. 

7
 Panofsky, s. 4. 

8
 Ibid., s. 6. 

9
 Ibid., s. 6. 

10
 Ibid., s. 11. 
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hitta och presentera dessa, gäller det att även att man förstår hur allmänhetens kännedom om 

honom från början uppstått. Legenden om Antonius är starkt förknippad med grundandet av 

det ortodoxt kristna klosterlivet i 300-talets Egypten och eftersom Antonius även hyllas som 

ett helgon är det inte förvånande att hans liv och gärningar är en del av en rik muntlig 

tradition.
11

 Denna tradition är i sin tur baserad på en litterär gestaltning som i jämförelse ter 

sig mer begränsad - det är främst hans ursprungliga biografi, skriven av Athanasios på 300-

talet, som har legat till grund för det mesta av vad som senare skrivits om honom.
12

  

    Med detta i åtanke har jag valt att lägga stor vikt vid denna biografi som källa och genom 

att redovisa innehållet för läsaren gör jag denne uppmärksam på de specifika scener, motiv 

och symboler den presenterar i samband med Antonius. Litteraturstudien omfattar dock även 

Gustav Flauberts Hjärtats begärelse, en senare adaption av berättelsen från 1800-talet som 

presenterar Antonius frestelser i form av en teaterpjäs. (Mer om denna under "Material och 

tidigare forskning"). En granskning av innehållet av detta verk används för att 

uppmärksamma de nya motiv och scener det presenterar och hur det tillsammans med 

Antonios liv kan ha verkat som inspiration på den efterföljande konsten. Det bör nämnas att 

det av vissa väckts kritik mot Panofskys metod, då den kan anses problematisk när den 

tillämpas på icke textbaserad konst.
13

 Som försvar mot det vill jag dock belysa just 

antoniusmotivets starka förankring i litteraturen, som en motivation till varför jag ändå anser 

metoden vara fullt relevant för studiens ändamål.
14

 På samma sätt anger samtliga av 

konstverken jag valt att det är just Antonius frestelse de skildrar och således blir Panofskys 

metod här lämplig trots deras tidsmässiga åtskillnad. 

    Det tredje och sista steget i analysen är den "ikonologiska nivån", där målet är att hitta 

"intrinsic meaning or content" och "the world of 'symbolical' values".
15

 Med detta syftar 

Panofsky på de underliggande värdena och principerna i ett verk, som omedvetet 

inkorporerats av dess upphovsman och som sedan genom analys kan avslöjas vara symptom 

av exempelvis en viss tid, plats, religiös eller filosofisk åskådning. Genom att tolka verket 

som en syntes av en mängd olika kulturella och personliga influenser skapar man sig alltså en 

mer fördjupad bild av verkets inre betydelse.
16

 Inom denna studie används detta analytiska 

                                                           
11

 Samuel Rubenson, The Letters of St. Antony: Origenist Theology, Monastic Tradition and the Making of a 
Saint, Lund University Press, (diss., Lund, 1990), s. 9. 
12

 Ibid., s. 163. 
13

 Boström, s. 14. 
14

 Rubenson, 1990, s. 163. 
15

 Boström, s. 12f. 
16

 Panofsky, s. 7f. 
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steg främst för att svara på den tredje frågeställningen: hur den frestelse Antonius utsätts för 

har presenterats under olika tidsperioder. 

    För att kunna svara på denna typ av fråga, krävs det som Panofsky kallar "synthetic 

intuition", något som i sin tur kontrolleras av kunskap om hur olika idéer och tankegångar 

inom olika historiska perioder uttryckts via teman och koncept.
17

 Denna "syntetiska intuition" 

kommer dock inte helt utan problem, då vi alla har olika erfarenheter och arbetar efter våra 

egna unika referensramar. När en egen uppfattning om ett verks inre betydelse bildats krävs 

det därför att man, där det är möjligt, även bekantar sig med andra dokument och artefakter 

som belyser de förhållanden som varit aktuella under samma tidsmässiga eller geografiska 

omständigheter.
18

  

    Hänvisningar till sådana källor sker kontinuerligt genom bildanalyserna och genom att 

inleda med en kort presentation av konstnären och dennes bakgrund, försöker jag belysa 

bakomliggande orsaker som i sin tur kan ha motiverat verkets senare utformande. Den 

tidsmässiga aspekten blir här mycket viktig och av denna anledning genomförs de nio 

bildanalyserna i kronologisk ordning. Genom att gruppera samman de verk som sammanfaller 

tidsmässigt i mindre enheter, belyses även de generella stildrag och teman som de har 

gemensamt. En jämförelse mellan de olika verken används sedan för att lättare kunna 

blottlägga såväl likheter som skillnader dem emellan och på så sätt skapas även en logisk följd 

över antoniusmotivets utveckling genom en längre tid. Min ikonologiska analys avser alltså 

inte bara varje enskilt verk, utan omfattar även antoniusmotivet i sig självt, genom att se på 

hur varje enskild konstnär valt att presentera det.  Det bör dock nämnas att det med tanke på 

att studien fundamentalt är kvalitativ och baseras på en handfull verk inom en begränsning, 

alltid finns plats för en framtida expansion av resultatet. De betraktelser som här framställs är 

emellertid symptom jag anser vara relevanta för fler än bara de specifika verk som behandlas 

inom studien. 

 

Material och tidigare forskning 

Teorin som ligger till grund för undersökningens bildanalyser är baserad på Erwin Panofskys 

ikonologiska metod, som den presenteras i hans Studies in Iconology - Humanistic Themes in 

the Art of the Renaissance. Boken, som först publicerades 1939, är en vidareutveckling och 

systematisering av den teoretiska grund som Aby Warburg lade redan 1912, i ett föredrag där 

                                                           
17

 Panofsky, s. 15f. 
18

 Ibid., s. 16. 
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uttrycket "ikonologisk analys" först sägs ha förekommit.
19

 Panofsky skulle efter att ha erhållit 

en professur inom konsthistoria på 1920-talet snabbt dras in i Warburgs umgängeskrets, där 

han blev involverad i Warburgs ikonologiska metod som han sedan skulle komma att 

vidareutveckla.
20

 Efter att utförligt ha presenterat metoden i en tidskrift från 1932 skulle en 

ytterligare raffinerad version av Panofskys uppsats till slut utgöra det första kapitlet av hans 

Studies in Iconology år 1939.
21

 

 

Litteraturen som behandlar Antonius och den hagiografi han förknippas med har utgjort en 

viktig grund för uppsatsarbetet och här har den kanske allra viktigaste boken varit Antonios 

liv, som skrevs av Athanasios av Alexandria på 300-talet, strax efter Antonius död.
22

 Verket 

beskrivs ofta som det ursprungliga, mest utförliga och egentligen enda existerande 

redogörelse för de specifika händelserna i Antonius liv som skrivits. Av denna anledning 

betraktas det som utgångspunkten för alla de senare historier som berättats om Antonius och 

därmed även de konstverk som här blivit utvalda till analys.
23

 Antonios liv skrevs 

ursprungligen på grekiska, men översattes snabbt till en rad andra språk vilket hjälpte till att 

påskynda verkets spridning och genomslagskraft över världen och på grund av detta skulle 

Antonius snart bli känd som klosterlivets fader.
24

 Intressant att notera är verkets mytiska 

kvaliteter, speciellt scenerna där Antonius frestas eller attackeras av djävulen, i en biografi 

som annars utger sig för att vara sanningsenlig. Sanningshalten är dock av mindre betydelse 

för hur verket används inom denna studie, då det snarare är intressant för den påverkan det 

haft på konstvärlden och de motiv det inspirerat. 

    Upplagan av Antonios liv som använts inom uppsatsarbetet är en översättning av den 

grekiska originaltexten till svenska, där Tomas Hägg genomfört huvudöversättningen. Hägg 

kompletterar även den ursprungliga texten med noter som i detalj förklarar nyanserna i 

översättningen och de uttryck som Athanasios använt sig av i sin text. Boken inleds med ett 

långt förord (skrivet av Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria) som även innehåller flera 

intressanta upplysningar om hur legenden om Antonius skulle komma att påverka såväl den 

kristna kyrkan som resten av världen. Som alternativ källa för att verifiera denna information, 

har även Efraim Briems bok Helgon och Helgonliv använts. Den presenterar förutom 

                                                           
19

 Boström, s. 10. 
20

 Boström, s. 7f. 
21

 Ibid., s. 11. 
22

 Rubenson, 1990, s. 9. 
23

 Britannica Online Encyclopedia, www.britannica.com, Sökord: Saint Anthony of Egypt 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/27407/Saint-Anthony-of-Egypt (Hämtad 2012-11-19). 
24

 Rubenson, 1990, s. 9. 

http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/27407/Saint-Anthony-of-Egypt
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informationen om Antonius dessutom utförliga uppgifter om kyrkofadern Athanasios, 

författaren av Antonios liv. 

    Samuel Rubenson har under många år bedrivit omfattande forskning på de så kallade 

ökenfäderna och bland dessa behandlas också Antonius i doktorsavhandlingen The Letters of 

St. Antony: Origenist Theology, Monastic Tradition and the Making of a Saint, som gick upp 

vid Lunds Universitet år 1990. Studien utforskar på djupet den historiska bild av Antonius 

som målats upp av de tidiga skrifterna om honom och denna jämförs sedan med sju brev, som 

Antonius själv skrivit under sin levnadstid. Brevens autenticitet har varit ett ämne för debatt 

ända fram till 1900-talet, på grund av hur de avviker från den klassiska synen av Antonius 

som en dygdig men i grunden olärd man.
25

 Till skillnad från Antonios liv och andra tidiga 

källor, som bland annat presenterar honom som okunnig när det gäller grekiska, får vi i dessa 

brev ta del av tankarna hos en betydligt mer teologiskt och filosofiskt lärd man.
26

 

    Den naiva eremiten som ensam ger sig ut i öknen i Athanasios biografi, kan därför inte 

anses vara en fullt korrekt beskrivning av vem Antonius verkligen var. Ändå är det denna bild 

som tycks ha etsat sig fast inte bara inom kyrkans helgonlära, utan även hos de 

vetenskapsmän som försökt detaljera kronologin över hans liv. Det finns början till flera 

förklaringar för detta. För det första besitter Antonios liv en unik position, då verket är det 

enda i sitt slag att i detalj redovisa de specifika händelserna som utgör Antonius historia. Av 

denna anledning är det i stort sett den enda källa forskningen kunnat använda sig av för att 

kartlägga helgonets liv.
27

 För det andra var de brev Antonius författade personliga och aldrig 

avsedda för en bredare publik, på samma sätt som Athanasios biografi var.
28

 Detta har gjort 

att de inte lyckats nå fram till allmänhetens kännedom på samma sätt som de klassiska 

berättelserna. Slutligen har den förskönade idealbilden av en asketisk man i öknen mött starkt 

gensvar hos kyrkan och dess tradition i nästan två millenier, ett kulturellt arv som antagligen 

varit mycket svårt att tvätta bort.
29

 Rubensons avhandling förklarar flera av de tvivelaktiga 

uppgifterna som förekommer i Antonios liv, men samtidigt understryker den biografins 

oerhörda effekt på den allmänna bild av Antonius som så länge varit dominerande. Dess 

inflytande och påverkan på omvärlden är något Rubenson vid upprepade tillfällen påminner 

om.
30

 Han nämner dock även Apophthegmata Patrum (svensk titel Ökenfädernas tänkespråk) 
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som en annan faktor i hur bilden av Antonius formats. Namnet betecknar flera skriftliga 

samlingar av visdomsord och korta muntliga anekdoter som attribuerats till de första 

eremiterna i Egypten och Palestina, texter som från början var avsedda för klosterläsning.
31

 

Innehållet om Antonius handlar främst om den vägledning och de råd han erbjudit sina 

lärlingar, efter att han redan etablerat sig som en viktig religiös personlighet; "Abba 

Antonius"
32

. Av denna anledning förmedlar det inte några större upplysningar om hans liv, 

utan fokuserar istället på hans andliga och teologiska värderingar. 

 

Antonius berättelse skulle under 1800-talet nå fram till den franske författaren Gustave 

Flaubert (1821-1880), som idag främst är känd för sin roman Madame Bovary. År 1874 gav 

han dock ut boken Hjärtats begärelse (originaltitel La Tentation de Saint Antoine), som 

genom att efterlikna en teaterpjäs berättar historien om Antonius frestelser på ett målande vis. 

Flaubert själv såg det som sitt magnum opus och personliga favoritverk, kanske på grund av 

att han redan som ung fick idén till det oerhört ambitiösa projektet. Kombinationen av de 

dockteatrar han fick se som pojke och den konst om Antonius han träffat på påverkade honom 

starkt och var den gnista av inspiration som startade processen.
33

  

    Flaubert påbörjade verket redan 1848 efter en nära väns död och det skulle dröja ända fram 

till 1874 och flera halvfärdiga versioner innan det stod helt klart.
34

 Resultatet av den långa 

arbetsprocessen blev ett verk som lär ha haft en positiv verkan på det fortsatta intresset för 

Antonius och det går att finna flera aspekter inom verket som speglas i den efterkommande 

konsten. Utgåvan som här används har ett förord av Marshall C. Olds och Michel Foucault 

och verket i sig är en engelsk version från 1876, översatt från franska av Lafcadio Hearn. 

  

                                                           
31
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Bakgrund 
 

Sankt Antonius 

Sankt Antonius, även känd som Antonios Eremiten eller den helige Antonius, var en religiös 

ledare och upphovsman till den monastiska teologin, som man uppskattar levde någon gång 

mellan åren 251 och 356 e. Kr. i Egypten. Efter ett liv hängivet till religiös studie och stark tro 

på den ortodoxa kristna läran lämnade han efter sig ett arv som skulle komma att ha ett starkt 

inflytande på kristendomen ända in på sen medeltid.
35

 Det har vid flera tillfällen under 

historiens gång uppstått tvivel om huruvida Antonius verkligen existerat eller endast är en 

fiktiv karaktär. Man har dock lyckats verifierat hans existens genom att hitta flera oberoende 

egyptiska texter från 300- och 400-talet, som alla nämner honom som en framträdande 

religiös auktoritet.
36

 

    Antonios liv kom till strax efter hans död år 356 och skrevs av Athanasios av Alexandria, en 

av Antonius samtida kollegor inom kyrkan och även han en viktig religiös förebild. Verket 

skulle komma att bli oerhört inflytelserikt, då det snart översattes från grekiska till en mängd 

andra språk, bland annat latin, koptiska och syriska. Munklivet som Antonius förespråkade 

sågs som en idealbild av många och bokens popularitet ledde till en närmast explosionsartad 

ökning av munkar inom bara några decennier.
37

  

    Hans dygdiga liv skulle dock fortsätta att inspirera folk under många århundraden, även in 

på medeltiden. Antonius historia fick då genomslag i Europa i och med en frankisk köpman, 

som efter en handelsresa till dåvarande Konstantinopel fört med sig några av eremitens gamla 

reliker hem. Det dröjde inte länge efter detta innan Antonius namn så småningom fick pryda 

Antonitorden som grundades år 1095 i Frankrike.
38

 Rörelsen förknippades bland annat med 

löst gående svin och tillsammans med det T-formade korset räknades svinet så småningom till 

ett av Antonius attribut. Han sågs vid det här laget som ett skyddshelgon som kunde skydda 

mot olika sjukdomar, bland annat ergotism (även känt som antoniuseld), med symptom som 

kramper och hudnekros.
39

 

                                                           
35

 Britannica Online Encyclopedia, www.britannica.com, Sökord: Saint Anthony of Egypt  
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Athanasios biografi - "Antonios liv" 
 

I konsten och litteraturen är Antonios främst känd för sina frestelser, eller närmare bestämt för de 

målande beskrivningar av demonernas anlopp som återfinns i Antonios liv. Dessa dramatiska 

avsnitt med sina vilddjur, sina hugg och slag och sina laddade dialoger mellan Antonios och 

djävulen är både fascinerande och frånstötande; som starka scener ur en film fäster de sig på den 

moderna läsarens näthinna.
40

 

 

Athanasios inleder sin biografi med att kort beskriva Antonius kristna uppväxt till två rika 

föräldrar, som båda hastigt avlider när han närmar sig vuxen ålder.
41

 Tillsammans med sin 

lillasyster får han då ta över familjens gård, men det dröjer inte länge förrän han plötsligt får 

en uppenbarelse under en gudstjänst, där prästen läser upp en passage om hur man för att bli 

fullkomlig ska sälja vad man har och ge till de fattiga. Antonius ser detta som att Gud talar till 

honom, och händelsen inspirerar honom genast att påbörja sin andliga resa.
42

 

    Redan nu ska hans nya liv stöta på hinder. Djävulen står inte ut med att se Antonius 

bestämdhet och försöker med ens fylla honom med tankar om saknad, om hans familj, hans 

syster och om hans tidigare ägodelar som han nu gjort sig av med.
43

 Han lockar med rikedom, 

löften om ett bekymmerslöst liv, och påminner Antonius om hur påfrestande det är att leva ett 

dygdigt liv.
44

 Antonius låter sig dock inte övertygas och med hjälp av sin starka tro står han 

emot frestelserna. Djävulen bestämmer sig istället för att ta till sitt starkaste vapen och 

förvandlar sig till en vacker kvinna, som försöker förföra Antonius och få honom att ge in för 

sina sexuella lustar. Han påminner dock sig själv då om det helvete och de plågor som väntar 

den som faller för dödssynden och med hjälp av Guds stöd lyckas han till slut motstå 

djävulens envisa försök.
45

 

    Antonius fortsätter sin askes genom att bege sig till en gravkammare en bit ifrån byn, en 

plats som förutom att vara en viloplats för de döda, även beskrivs som ondskans tillflyktsort. 

Han har vid det här laget börjat leva alltmer spartanskt, då han sover på marken och hans kost 

endast består av vatten och bröd, i hopp om att han ska lyckas bemästra sin egen kropp.
46

 

Redan den första natten blir Antonius dock överfallen av djävulen och hans följe av demoner, 

som misshandlar honom så grovt att han faller medvetslös. En vän finner honom nästa dag 
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och bär honom in till byn, där invånarna tror att Antonius är död. Det dröjer dock inte länge 

innan han kvicknar till och omedelbart bestämmer sig för att återvända till graven.
47

 

    Med förnyad kraft utmanar Antonius återigen de mörka krafterna. Han klargör högt hur 

smärta inte kan få honom att skiljas från sin tro, vilket gör djävulen vansinnig.
48

 Denne 

påbörjar genast en ny attack och denna gång låter han demonerna förvandlas till ursinniga 

djur: 

 

Genast var platsen fylld av skenbilder av lejon, björnar, leoparder och tjurar, av ormar, huggormar 

och skorpioner och av vargar. Och var och en av dem rörde sig efter sin art: lejonet röt och 

beredde sig till attack, tjuren ville stångas, ormen krälade utan att nå fram, vargen tog sats men 

hölls tillbaka. Larmet från dem alla tillsammans var fruktansvärt och deras raseri vilt.
49

 

 

Antonius slås omedelbart ner till marken och kan inte göra annat än att bara ligga där under 

det brutala överfallet. I hans huvud är dock tanken klar och han vägrar bli rädd. Snart blickar 

han upp mot taket och ser ett himmelskt ljus träda ner mot marken, vilket omedelbart får 

djuren att försvinna.
50

 Guds röst talar plötsligt till honom och berättar att han testat Antonius 

för att se om han kunde hålla kvar vid sin tro under svåra motgångar. Athanasios nämner först 

nu Antonius aktuella ålder vilken redan är 35 år.
51

 

    Med Gud vid sin sida är det dags för nästa utmaning, den här gången ute i den väldiga 

öknen. Om gravkammaren varit ett tillhåll för demonerna är det på denna plats de har sitt 

sanna hem, en idé som funnits ända sedan gammalegyptisk religion och som fortfarande är 

aktuell under Antonius levnadstid.
52

 Efter att ha vandrat ett tag hittar Antonius en gammal 

övergiven brunn, där han väljer att bosätta sig under hela tjugo år.
53

 De som vågar närma sig 

brunnen under denna tid kan hör våldsamma oljud och ilskna röster eka från boningen, men 

kan när de tittar ner inte se någon förutom Antonius. Det rör sig om demoner som försöker 

terrorisera honom, men han verkar knappast fästa någon uppmärksamhet vid dem eller ens 

märka att de finns där.
54

 

    Det är efter denna period, när han återigen träder fram till dagens ljus, som han återvänder 

inte bara en eremit, utan en förebild. Athanasios beskriver att de som först fick se Antonius 

efter hans tjugo år i ensamhet inte kunde se någon fysisk skillnad från hur han var innan: han 
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var varken magrare eller fetare och han tycktes stråla av fysisk och mental balans.
55

 Det sägs 

också att han botade flera personer från sjukdom enbart med sin närvaro och att hans eremitliv 

inspirerade massvis med människor att följa samma bana.
56

 

    Antonius började även sätta upp regler att följa för den som ville leva ett rent och dygdigt 

liv, vilket bland annat inkluderade en regim av fysiskt arbete, noga planerade böner och 

fasta.
57

 Det han dessutom lade extra mycket betoning på var den sexuella avhållsamheten och 

munkarna uppmanades att undvika all form av kontakt med kvinnor.
58

 

    De sista åren av Antonius liv beskrivs av Athanasios som en lugn tid, då han i ro med sig 

själv föredrar att leva mer tillbakadraget. Antonius förmedlar dock historierna om sina 

sammandrabbningar med olika demoner för sina lärljungar och berättar om hur Gud hjälpt 

honom driva bort dem.
59

 Det är här intressant att notera hur Athanasios ständigt påminner 

läsaren om Guds påverkan i händelserna. Han nämns som orsaken till att Antonius börjar ta 

sin tro på allvar, att demonerna drivs bort, samt att Antonius namn blir känt över hela 

världen.
60

 Således är Gud närvarande under hela Antonius liv och det är genom honom Gud 

verkar.
61

 

    Enligt Athanasios avlider slutligen Antonius vid en ålder av 105 år och även i döden 

beskrivs hans kropp som ren och oskadad.
62

 Han begravs på en plats som för eftervärlden 

skulle förbli okänd och hans ägodelar fördelas bland hans närmaste vänner.
63

 Hans liv skulle 

för de kommande århundradena verka som en inspiration för det monastiska livet och genom 

Athanasios bok förvandlades också Antonius till den ortodoxa monasticismens idealbild.
64
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Bildanalys 

 

Förvridna varelser - 1500-tal 

 

Hieronymus Bosch 

Hieronymus Bosch föddes någon gång runt år 1450 i 's-Hertogenbosch, en stad i södra 

Nederländerna som mer är känd under namnet Den Bosch.
65

 Hans riktiga namn var Jeroen 

Anthoniszoon van Aken, men det är troligt att han för att utmärka sig från sin familj (som till 

stor del bestod av konstnärer) valde att ta upp pseudonymen.
66

 Under Boschs levnadstid hade 

flera religiösa rörelser starka förankringar i hans hemstad och en av dessa, Den heliga 

jungfruns brödraskap, skulle komma att bli viktig både för Boschs privatliv som hans 

karriär.
67

 I mitten av 1480-talet hade han kommit så långt att han sågs som en viktig medlem i 

rörelsen, av vilken han med tiden skulle få flera beställningsuppdrag.
68

 

 

Bosch religiösa sida färgade även hans konst och många av de motiv han skulle ta sig an som 

verksam konstnär. Det är därför kanske inte så konstigt att han i början av 1500-talet valde att 

i triptyken The Temptation of St. Anthony framställa berättelsen om Antonius, ett verk som 

skulle komma att bli ett av hans mest välbevarade.
69

 (Bild 1). De tre panelerna avbildar alla 

varsin scen ur helgonets kamp mot demonerna och tillsammans skapar de ett slags 

sammanhängande narrativ över händelserna. Att det är just Antonius bilderna handlar om, 

görs uppenbart i form av den svarta dräkt han bär, med ett blått T-format kors på axeln: 

Antoniuskorset. Dessa symboler skulle ända sedan antonitordens formation i 1100-talets 

Frankrike förvandlas till attribut för Antonius, vilket gjorde dem användbara inom konsten.
70

 

    I såväl den vänstra som högra flygeln tornar ett ödsligt bergsområde upp sig, där groteska 

men samtidigt fantasirika halvbestar breder ut sig över landskapet. Sådana underliga varelser 

är något Bosch ofta använder sig av i sin konst - ja, han är för många främst känd som en 
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uppfinnare av monster och chimärer.
71

 I Antonius frestelse kommer de dock till sin rätt där de 

representerar den ondska som trots allt utgör en mycket central roll i ursprungsberättelsen.  

    I vänsterflygelns (Fig. 1a.) ovankant har bevingade odjur lyft upp Antonius i luften, där 

sedan en vargliknande demon gör sig beredd att prygla honom med en riskvast. Resultatet av 

detta träder sedan fram i den nedre halvan av bilden, där Antonius medvetslösa kropp blir 

ivägburen av några män. Detta är en klar koppling till delen av Antonios liv där han överfalls 

av demonerna så våldsamt att han svimmar, varpå han tas för en död och blir buren hem från 

gravkammaren där han påbörjat sin askes. Med tanke på Boschs starka religiositet samt 

koppling till kyrkan är det inte konstigt att han med största sannolikhet haft bra koll på de 

kristna helgonberättelserna. I den högra flygeln (Fig. 1b.) är frestelsen mer suggestiv, där 

Antonius med käpp i hand och läsandes en bok slagit sig ner för att vila, när han blir lockad 

att blicka mot den nakna kvinna, som blygsamt lutar sig mot en trädstam i närheten. Bredvid 

henne håller en kvinna just på att hälla upp vin i en bägare, som en uppsvälld bevingad demon 

höjer upp i luften. Antonius vänder besvärat bort blicken. 

    Mittpanelen (Fig. 1c.) skiljer sig markant från de andra två och här låter Bosch sina 

makabra skapelser springa fritt, där de i grupper flockas runt gravkammaren där Antonius 

håller till. Det är en sargad plats där förfallna torn och murar omger eremitens fristad och i 

bakgrunden ses en liten by stå i brand. Antonius, som sitter knäböjandes i mitten av bilden, 

omges även av demoner i skepnaden av människor, som vid en liten plattform just intill 

bjuder varandra på dryck. I den nedre halvan av bilden kommer de i mer djurlika varianter 

inridandes på änder och råttor och högt upp i luften ovanför Antonius huvud svävar de förbi i 

farkoster som liknar skepp. 

    I den biografi om Bosch som Walter Bosing skrivit genomförs flera bildanalyser av 

konstnärens verk och en av dessa berör just triptyken om Antonius. Bosing gör här flera 

intressanta observationer, bland annat att man på det förfallna tornet till höger om Antonius 

kan urskilja monokroma bilder, varav en avbildar dansen kring guldkalven.
72

 Detta är en 

syftning till den berättelse ur Gamla Testamentet, där Moses anhängare förråder Guds budord 

genom att istället dyrka en kalv av guld. Denna händelse utgör i Boschs bild en symbol för 

synden idolatri.
73

 Bosing menar även att demonerna som omger Antonius ska föreställa 

inkarnationer av de frestelser som han måste genomlida: 
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Liksom de fasansfulla skapelser som Deguillevilles pilgrim möter, är också de djävlar som 

framställts i denna tavla inkarnationer av de syndiga önskningar, som Antonius brottas med i 

öknens ensamhet. [...] Bland dessa intar otukten en framskjutande ställning. Osedligt leverne visas 

oförställt till exempel vid byggnaderna uppe till höger, där en munk och en hora sitter och dricker 

tillsammans i ett tält. Även den mörkhyade djävulen i den mellersta gruppen skulle kunna 

representera otukt.
74

 

 

Antonius höjer i målningen sin högra hand, en välsignande gest som även upprepas av den 

halvt skymda figuren inne i det lilla kapellet i bakgrunden.
75

 På så sätt länkas han också 

samman med den heliga tillflyktsorten, där han satt upp ett litet altare med ett krucifix. 

Korstecken och andra heliga gester nämns flera gånger i Antonios liv och eremiten påminner 

ofta sina lärljungar om deras avvärjande effekt mot demonerna.
76

 

 

 

Matthias Grünewald 

En berömd avbildning av Antonius frestelse förekommer i våldsam detalj i Isenheimaltaret; 

en altartavla som skapades för Antonitklostret i Isenheim någon gång runt 1510-15.
77

 

Vingarna på altartavlan målades av Matthias Grünewald (ca. 1470-1528) som ofta förknippas 

med andra samtida renässanskonstnärer såsom Albrecht Dürer och Lucas Cranach. Grünewald 

skiljer sig dock från dessa genom att han ibland även beskrivs som en motreaktion mot 

renässansens stilideal.
78

 

    Grünewalds namn har under flera århundraden fallit i glömska då hans liv beskrivs av 

bristfällig dokumentation och flera av upplysningarna som länge känts till är baserade på 

hörsägner. Att området Alsace i nordvästra Frankrike där Isenheimaltaret var beläget flera 

gånger bytt ägarskap mellan Frankrike och Tyskland tros också vara en bidragande orsak till 

att Grünewald länge glömts bort.
79

 Under sent 1800-tal började man dock återigen intressera 

sig för den tämligen anonyma konstnären som så småningom skulle komma att ses som 

mycket viktig för Tysklands konstutveckling.
80
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Idag står Isenheimaltaret isärplockat i sina individuella delar på Musée d'Unterlinden i staden 

Colmar i Frankrike. Ursprungligen utgjorde dessa paneler tillsammans en altartavla som kan 

öppnas på tre olika sätt och på så sätt visa tre olika uppsättningar av motiv.
81

 Dessa motiv 

avbildar flera olika bibliska händelser och viktiga kristna personer, som Augustinus och 

Sebastian, samt Jesu korsfästelse och återuppståndelse och flera andra himmelska 

avbildningar. Antonius förekommer i flera av dessa, men det är när både de yttre och inre 

vingarna av altartavlan har öppnats som berättelsen om hans frestelse träder fram i en nästan 

surrealistisk framställning.
82

 (Bild 2). 

    Här visas en våldsam scen där Antonius överfalls av en hel svärm demoner, som likt vilda 

djur har slitit ner den stackars mannen på marken. De har precis som i Athanasios berättelse 

tagit skepnaden av vilda djur, men i Grünewalds panel förvandlas de till groteska monster 

som nu endast har vaga likheter med sina inspirationskällor. En förvuxen fågel kraxar ilsket 

medan en fyrbent reptilliknande varelse biter Antonius i handen och en osedd demon till 

vänster griper ett fast tag om Antonius hår och sliter i det. Eremiten framställs här som en 

gammal man, med långt vitt skägg och tydligt håravfall, vilket är en stark kontrast mot hur 

han beskrivs i Athanasios redogörelser, där Antonius utsattes för frestelsen som ung vuxen. 

Som gammal man presenteras han dessutom i boken snarare som lugn och obesvärad av 

demonernas försök, något som inte kommer fram i Grünewalds målning där hans 

ansiktsuttryck visar på tydlig smärta och rädsla för händelsen. 

 

Det man direkt märker står ut är den färggranna palett som Grünewald använt sig av och det 

totala kaos som tycks översvämma bilden, i synnerhet den nedre halvan. Denna horror vacui 

och detaljrikedom gör att det går att bryta upp bilden i mängder av små detaljrika delar, vilket 

ger starka associationer till andra samtida konstnärer, i synnerhet Pieter Bruegel. Även de 

förvridna varelserna som i sina plågade skepnader krälar fram över varandra påminner mycket 

om Hieronymus Boschs fantasirika monster (som nämnts tidigare) och Grünewald främställer 

dem här i en nästan surrealistisk ton.  

    I det nedre högra hörnet av bilden ses ett papper med den latinska texten "Ubi eras ihesu 

boni, ubi eras? Quare non affuisti ut sanares vulnera mea?", vilket till engelska översätts till 

"Where were you good Jesus, where were you? Why were you not there to heal my 
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wounds?".
83

 Detta är ett direkt citat ur Antonios liv: en fråga helgonet ställer till Gud så snart 

de anfallande demonerna skingrats av det heliga ljuset. I sammanhanget av bilden fungerar 

orden som en beskrivande redogörelse för Antonius rädsla och känsla av att ha blivit 

övergiven i den svåra stunden. Intressant är dock att notera den plågade skepnaden i bildens 

nedra vänsterkant, som bakåtlutad och med ett ansikte förvridet i plågor återspeglar Antonius 

lidande. Den uppsvällda kroppen är täckt av stora bölder och den sjukligt missfärgade huden 

ger starka associationer till sjukdomen ergotism, som skulle komma att uppkallas efter 

helgonet och bli känt som antoniuseld.
84

 Anledningen till detta var grundandet av 

antonitorden i Frankrike runt början av 1100-talet, som bland annat specialiserade sig på att 

behandla denna farliga sjukdom.
85

 Man skulle så småningom upptäcka att åkomman orsakas 

av svampen mjöldryga som angriper olika sädesslag, men på Grünewalds tid var orsaken 

fortfarande okänd. Det är enligt Andrée Hayum just denna sjukdom som Grünewald försöker 

avbilda i panelen, och i sammanhanget förvandlas den nästan till ett slags attribut för 

Antonius.
86

 

    Men allt hopp är inte förlorat. I bildens ovankant över det mörka kaoset öppnar sig en ljus 

himmel och den gudomliga närvaron ger sig till känna omgiven av en renande flamma. Guds 

ingripande ska komma att bli ett vanligt motiv i flera av de senare målningarna över Antonius 

frestelse, något som skapar stark resonans med de ord han uttalar i Athanasios berättelse, 

svaret på eremitens tidigare vädjan:  

 

Antonios, jag var här, men jag avvaktade för att se din kamp. Eftersom du nu höll ut, och inte lät 

dig besegras, skall jag alltid vara din hjälpare, och jag skall göra ditt namn känt överallt.
87

 

 

 

Annibale Carracci 

Mot 1500-talets slut närmade sig barockens inträde i konsthistorien och i Italien hade den sin 

kanske viktigaste tidiga utveckling. Några av de första som blev inflytelserika inom denna stil 

och så småningom hjälpte att sprida dess popularitet var medlemmarna av familjen Carracci 
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från staden Bologna i norra Italien.
88

 Bröderna Agostino och Annibale Carracci, samt deras 

kusin Ludovico bestämde sig 1582 för att öppna en konstskola i sin hemstad, där de snabbt 

skapade sig ett gott rykte. Detta hjälpte så småningom den yngre brodern Annibale (1560-

1609) att nå nya framsteg i sin karriär då han blev anställd att illustrera flera målningar 

baserade på grekisk mytologi.
89

 

    Även det kristna religiösa motivet skulle få chans att nå fram i Carraccis måleri när han 

1597 skapade Temptation of St. Anthony the Abbot (Bild 3). Innehållsmässigt påminner 

målningen mycket om såväl Boschs som Grünewalds målningar, men stilmässigt har en klar 

utveckling skett och redan nu kan vissa barockinslag upptäckas som den diagonalkomposition 

som dominerar bilden. I detta fall tar sig demonerna dessutom en bestämt mer undergiven 

form än tidigare. Innanför grottmynningen i mörkret skymtas varelserna till, men ansiktena är 

till skillnad från Grünewalds rasande vilddjur tillbakadragna, nästan skärrade. I grottans säkra 

vrå tycks de bevingade bestarna ta skydd från de himmelska gestalterna som svävar ner på 

molnet ovanför. Även djävulen, som precis ser ut att ha blivit avbruten i sitt överfall av 

Antonius, ryggar tillbaka i den gudomliga närvaron och trots att han i målningen gestaltas av 

en mänsklig skepnad, undviker han inte att avslöja sin sanna form med de svarta vingarna på 

ryggen och hornen i pannan. I sitt sällskap har han ett lejon, även det med horn i pannan. 

Lejonet är ett av djuren som specifikt nämns av Athanasios i biografin och likt sin 

inspirationskälla tycks det här bereda sig för attack.
90

 

    Antonius, som verkar ha avbrutits i sina böner och studier av boken bredvid honom, höjer 

sina händer för att värja sig när hans blick plötsligt möter figuren ovan som kommit till 

undsättning. På molnet syns Jesus omgiven av en grupp änglar och med en auktoritär gest 

driver han bort djävulen som genast får ett skrämt ansiktsuttryck. Jesus huvud omges av en 

gloria, en kristen symbol som används inom konsten för att beteckna helighet eller 

helgonskap, ett lysande ljus som även omger Antonius huvud. Detta visar i bilden inte bara på 

att Antonius är ett helgon utan även på den länk som binder honom samman med Gud: det är 

genom Gud han inte bara besegrar djävulen utan även uträttar mirakel och skapar grunden för 

eremitlivet, en idé som ständigt återkommer i Athanasios biografi. Intressant att notera är 

dessutom att vi får se det gudomliga i mänsklig skepnad, istället för ett ljus eller någon annan 

abstrakt form. 
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Antonius bär i bilden en skrud av skinn, en detalj som troligtvis kommer av att fårskinnet han 

bar under sin levnadstid skänktes till hans vänner under sin sista stund i livet. Således blev 

den för hans lärljungar ett minne av Antonius som levde vidare efter hans död: 

 

Båda de som tagit emot den salige Antonios' fårskinn och hans slitna kappa bevarar dem som 

kostbarheter. Att se dem är som att se Antonios, att ta dem på sig är som att bära hans förmaningar 

med glädje.
91

 

 

Att Antonius är placerad i mitten gör honom inte bara till målningens fokus utan betonar även 

det faktum att han egentligen hamnat i korselden mellan Gud och Djävulen, mellan det Goda 

och det Onda. Den blå himlen till höger skapar en stark kontrast mot den mörka grottan till 

vänster och det är djävulen som med sin fysiska närvaro hindrar honom från att träda över till 

den ljusa sidan. Detta kan mycket väl vara en av orsakerna till att antoniusmotivet blivit så 

populärt att avbilda genom tiderna, då det så väl demonstrerar den odödliga kampen mellan 

gott och ont, Gud och Djävulen. I mitten står människan, eller i det här fallet Antonius, som 

måste övervinna de onda krafterna och nå fram till Guds välsignelse.  

 

 

Hotfull lockelse - 1600- & 1700-tal 

 

David Teniers den yngre 

Motivet om Antonius frestelse lär ha varit en favorit för den flamländske 1600-talskonstnären 

David Teniers den yngre (1610-1690) som gav upphov till flera tavlor baserade på den 

ikoniska berättelsen.
92

 I hans samtida Nederländerna hade temat i det närmaste börjat utgöra 

en egen genre, då berättelsen bland annat uppskattades mycket för sina moraliska budskap.
93

 

En av Teniers Antoniusbilder (med titeln The Temptation of St. Anthony) färdigställdes cirka 

1645 och visar klara kopplingar till såväl sina kulturella föregångare, i detta fall primärt 

Bosch, som till sin geografiska och tidsmässiga omgivning. (Bild 4). 

    Teniers målar här upp en scen som precis som i Carraccis föregångare från 1597 utspelar 

sig vid en grottmynning, där ljuset utanför nästan tycks rivalisera med de lömska makter som 

trivs bättre i skuggans skydd. Till skillnad från Carraccis version av Antonius har dock 
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Teniers inkarnation en tämligen svårare situation framför sig då han i detta fall befinner sig 

inuti grottan, dit himlens ljus har svårare att nå. Den gudomliga närvarons ljus brinner dock 

svagt i form av det krucifix som Antonius har framför sig och den bibel han precis läst i innan 

demonernas avbrott. Framåtböjd och med händerna slutna i bön distraheras han av den 

hornbeprydda figuren bakom honom som lockande pekar mot den kvinnliga figuren och det 

följe av djuriska varelser de tillsammans fört med sig. Till höger spelar en sittande 

råttmänniska förtrollande melodier på en flöjt och arrangerade i en cirkel (eller ett tänkbart 

pentagram) ovanför huvudet på grottans invånare svävar fem skuggdjur. Till vänster kommer 

en grodvarelse med en bägare upphöjd i luften inridandes på ett groteskt monster vars huvud 

reducerats till en dödskalle. 

    Det finns en hel del intressanta saker att anmärka om Antonius och det lilla altare han satt 

upp i bilden, bland annat att han även här bär sitt typiska attribut i form av en svart dräkt med 

ett blått Antoniuskors på axeln. Precis som i flera tidigare avbildningar presenteras Antonius 

också här som en gammal man. Med tanke på den omgivning han befinner sig i är det dock - 

om man går efter Antonios liv - mest troligt att händelseförloppet utspelar sig under hans 

askes bland bergstrakterna i ödemarken. Medan det stämmer att han gav sig ut på denna resa 

vid 35 års ålder, stannade han bara i ödemarken i 20 år, och denna version av Antonius ser 

klart äldre ut än 55.
94

 Precis som i Grünewalds bild (och som vi senare ska se, många flera) är 

detta alltså ett klart exempel på att man tagit sig stora konstnärliga friheter. 

    Varelsen nere i bildens högra kant med råttlikt ansikte och tratt över huvudet ger starka 

associationer till Hieronymus Bosch och hans mysteriska monsterväsen, och i det här fallet är 

det främst aspekter ur Boschs Lustarnas Trädgård som efterliknas. Triptyken, som målades 

någon gång mellan 1490 och 1510, visar oss tre scener ur ett narrativ: den himmelska 

lustgården, ett vidsträckt landskap med nakna människor, och slutligen det helvete som väntar 

dem.
95

 Denna tolkning om sexuell moral och ett straff som ska drabba de otuktiga har länge 

ansetts som den mest troliga motivationen bakom Boschs välkända triptyk.
96

 

Helvetesskildringen innehåller flera obehagliga scener av människor som plågas, ofta i en 

ironisk vändning på hur de tidigare levt sina liv, med groteska varelser som utdelar straffen. 

En av dessa sitter stolt på sin tron medan den glupskt slukar det olyckliga offret. (Fig. 4a.). På 

huvudet bär den en upp- och nervänd kittel, likt hur Teniers demon bär vad som ser ut som en 

upp- och nervänd tratt med ett droppande ljus i. Vidare skapar även de djuriska dragen, den 
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utskjutande nosen, kroppsställningen och speciellt de pärlglänsande svarta ögonen en parallell 

mellan de två bestarna som båda delar dessa karaktärsdrag. Intressant är även att notera den 

omgivande helvetsskildringen i Boschs Lustarnas Trädgård, där gigantiska instrument för 

musik har förvandlats till instrument för tortyr. Fastnaglade till flöjter och trummor, och 

genomborrade av harpans strängar våndas de dömda människorna, och det är möjligt att 

flöjten som Teniers råttmänniska spelar på är inspirerad av detta motiv. 

 

Boken Antonius läser ur står lutad mot en dödskalle vilket är en symbol för vanitas, ett 

populärt tema i 1600-talets Nederländerna där Teniers levde.
97

 Syftet med sådana symboler är 

att påminna om livets förgänglighet och den likhet vi alla har inför döden och i Teniers 

målning är denna aspekt extra påtaglig i och med den hotfulla stämningen som genomsyrar 

grottan. I det ögonblick som fångats på bilden ser det inte ljust ut för Antonius. Djävulen 

pekar slugt mot kvinnofiguren alldeles bredvid dem och Antonius kan inte motstå att vända 

blicken bort från sin bibel för att ta sig en titt. Denna aspekt - den sexuella lockelsen - hade 

redan förekommit som motiv i tidigare Antoniusframställningar, men den skulle snart komma 

att spela en alltmer central roll i de framtida avbildningarna av frestelsen. 

 

Giovanni Battista Tiepolo 

1700-talet markerar ett århundrade där det plötsligt är mycket svårt att hitta nya avbildningar 

av Antonius frestelser, och det är troligt att intresset för helgonet i det närmaste stannade av 

under denna period. Detta hindrade dock inte den italienska rokokomålaren Giovanni Battista 

Tiepolo (1696-1770) från att göra sin egen tolkning av motivet. Tiepolo var under sin 

levnadstid i Italien en mycket uppskattad och eftertraktad konstnär, en värdering som skulle 

upprätthållas av den stora majoriteten ända fram till mitten av 1900-talet.
98

 Det var då den 

inflytelserika konstkritikern Roberto Longhi framförde negativa kommentarer om Tiepolo, 

vilket på sikt lett till delade åsikter om hans konst och hur den bör uppfattas.
99

 

    Johanna Fassl framhåller dock i sin bok Sacred Eloquence - Giambattista Tiepolo and the 

Rhetoric of the Altarpiece de storslagna scenerna och kraftfulla färgerna som trots allt träder 

fram i Tiepolos målningar.
100

 Hon betonar även att hans konst sällan drar sig för att presentera 

gåtfulla och mysteriska motiv, där han undviker att ge raka svar och istället bjuder in 
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betraktaren att tänka till och dra egna slutsatser.
101

 Denna lågmäldhet får man bland annat 

även ta del av i hans Temptations of St. Anthony. (Bild 5). 

 

I Tiepolos målning är det precis som i Teniers verk en kvinna som ger upphov till frestelsen, 

men här är hon mycket mer sexualiserad och framställs fullt naken framifrån. Hennes ljusa hy 

skapar en stark kontrast mot den mörka himlen bakom henne och därmed framhävs också 

hennes betydelse för bilden. Hon döljer sitt sköte med växtlighet och lutar sig förföriskt bakåt, 

där den bevingade djävulen vakar. Tillsammans med kvinnan dominerar han den vänstra 

halvan av bilden och hans röda hudton återspeglas i åskmolnen som hotfullt tornar upp sig 

från tavlans vänstra kant. Ingen räddning eller gudomlig närvaro syns till, en stark kontrast 

mot de konstverk som analyserats ovan. Antonius är här på djävulens mark och inte ens 

träden till höger verkar kunna erbjuda något skydd. Dödskallen i bildens nedre vänsterkant 

gör den hotfulla stämningen ännu tyngre. 

    Antonius vänder skamset sin blick ner mot marken och tycks nästan försöka gömma sig 

bakom den tjocka bok han bär på. Precis som i så många andra verk framställs han återigen 

som en gammal man, även om detta är en motsägelse till vad som berättas i Antonios liv. 

Trots att flera av detaljerna i målningen är aspekter som redan förekommit i tidigare 

målningar, är Tiepolos verk nytänkande på flera distinkta sätt och markerar antagligen mer än 

något annat verk en ny riktning för framtida avbildningar av Antonius. Den kanske största och 

mest betydande detaljen är det sätt som kvinnan och den förbjudna sexualiteten träder fram 

och betonas i bilden. Visst var nakna kvinnofigurer inom konsten inget nytt under den här 

tiden, men Tiepolo har här valt att helt utesluta alla former av monster (förutom djävulen) och 

väljer istället att fokusera på den kanske starkaste frestelsen av dem alla. Att Antonius tycks 

försvagas av kvinnans närvaro och till och med ligger på marken understryker den kraft som 

djävulen har över honom genom detta till synes enkla medel. Som vi senare ska titta närmare 

på kommer nakna kvinnor och sexuell frestelse bli en allt vanligare aspekt i många av de 

Antoniusframställningar som uppkommit under och sedan 1800-talet. 

    En till detalj som markerar såväl Tiepolo som Teniers verk är den totala avsaknaden av 

gudomlig räddning. Antonius träffas inte plötsligt av något ljus för att bli räddad ur 

situationen. Istället måste han själv se till att genom sin tro och envishet klara de prövningar 

djävulen ställt upp för honom. Även denna aspekt skulle utgöra en betydande del av den 

framtida konsten som handlar om Antonius frestelse. 
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Arvet från Flaubert - 1800-tal 

 

Litteraturstudie av Flauberts "Hjärtats begärelse" 

Under 1800-talet var det inte bara bildkonst om Antonius som skapades, då Gustave Flaubert 

år 1874 gav ut sin La Tentation de Saint Antoine. I Flauberts verk får vi istället ta del av 

Antonius sista frestelser i vad som närmast kan beskrivas som en pjäs, där omgivningarna 

beskrivs likt teaterscener och där handlingen främst drivs fram genom monologer och 

dialoger.  

    Berättelsen börjar med att Antonius, som nu är en ensam gammal man i en stuga på ett berg 

i Thebais, beklagar sig över det jobbiga eremitlivet han lever.
102

 I sin stund av svaghet dröjer 

det inte länge innan han hemsöks av de onda makterna som önskar omvända hans själ, men 

den här gången är det inte den fysiska kroppen de försöker angripa, utan intellektet. 

    Djävulen dyker upp med de sju dödssynderna under sina vingar och Antonius förs in i en 

slags skenbild av verkligheten, en hallucination där han plötsligt transporteras till avlägsna 

platser på jorden och träffar på historiska figurer som sedan länge är döda. Hans första 

frestelse är frosseri, som materialiseras i form av långa bord till bredden dukade med mört 

kött, färsk frukt och bägare med gott vin, som är svåra att motstå efter en kost som under 

många år enbart bestått av bröd och vatten.
103

 Vidare frammanas skimrande högar av guld och 

juveler vid hans fötter, symboler för girighet, som gör ett bra jobb att övertyga honom: 

 

I will keep all, and say nothing to any one about it; I will have a chamber hollowed out for me in 

the rock, and lined with plates of bronze, and I will come here from time to time to feel the gold 

sinking down under the weight of my heel; I will plunge my arms into it as into sacks of grain. I 

will rub my face with it, I will lie down upon it! 
104

 

 

Han räddas dock i sista stund av sitt förnuft och hägringarna försvinner. Det som följer i den 

fortsatta attacken mot hans sinne är dock mentala bilder av hur han attackerar och brutalt 

mördar en grupp arianer, medlemmar av en samtida kristen rörelse som Antonius (enligt 

Athanasios) i synnerhet avskydde.
105

 Han njuter när blodet forsar över honom och efter att 

brutalt ha utrotat en hel by äntrar han Nebukadnessars tempel, där han tar del av dödssynden 

högmod.
106

 Efter att återigen ha vaknat upp från och förbannat de djävulska skenbilderna 
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möts han till slut av den farligaste synden av dem alla - lusten. I skepnaden av Drottningen av 

Saba, förgylld med ädelstenar och vacker klädsel, ger hon löften om såväl rikedomar som 

kroppslig njutning.
107

 Det krävs stor viljestyrka av Antonius att stå emot, men till slut lyckas 

han övervinna alla sju dödssynderna.
108

 

    Nu tar djävulen till ett nytt knep - kanske det lömskaste av dem alla och det som tar upp 

störst del av pjäsen: skepnaden av den falska profeten. Redan i Athanasios redogörelser 

varnades det för demoner som tar sig form av heliga personer för att lura de troende: 

 

De är falska, och beredda att förvandla och förändra sig till vad som helst. Ofta händer det att de 

utan att visa sig låtsas sjunga psalmer eller recitera ur Skrifterna. Ibland när vi läser högt upprepar 

de genast gång på gång likt ett eko just det som lästs. När vi sover väcker de oss till bön, och håller 

på med det i ett kör, så att de nästan inte tillåter oss att sova. Det förekommer också att de 

förvandlar sig till munkar och låtsas tala som fromma män, för att vilseleda oss genom den yttre 

likheten och sedan dra iväg vart de vill med dem som låtit sig bedragas.
109

 

 

I Flauberts pjäs tar sig djävulen form av Hilarion, en tidigare elev till Antonius. Skepnaden 

liknar från början närmast ett barn, men i takt med att Antonius luras av hans lögner och 

gradvis försvagas växer sig demonen större och större.
110

 Antonius får genom långa dialoger 

och flera förändringar i omgivningen stöta på mängder av framstående historiska gestalter 

inom kyrkoväsendet (skenbilder av djävulen), som med olika medel försöker förvirra honom 

och leda honom in på fel väg. Han får höra om kyrkofäderna - människorna han såg upp till - 

och om deras skandaler och lögner. Han stöter på martyrer som egentligen inte hade velat dö 

och han hänvisas till sitt förnuft så att han ska inse att Gud egentligen inte finns.
111

 

    Till slut uppenbarar sig två kvinnor, en gammal och en ung. De går båda igenom en slags 

förvandling och det tar inte lång tid innan deras fysiska former visar sig vara inkarnationer av 

Döden, respektive Lusten, de två entiteterna som i slutändan har lättast att påverka 

Antonius.
112

 Döden, i skepnad av ett skelett, försöker vädja till Antonius utmattning och 

önskan att få slippa undan hans allt hårdare liv. Lusten, i form av en vacker kvinna med långt 

hår, öppnar sin skrud och lockar med sin nakna kropp. De visar sig vara imponerande 

motståndare, men är dock båda i slutändan chanslösa mot Antonius spiritualitet och starka 
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tro.
113

 Djävulen har progressivt försvagats varje gång Antonius lyckats motstå hans frestelser 

och han tvingas nu in i ett sista, desperat anfall. 

    I pjäsens slutskede får monstren från Athanasios berättelse chansen att träda fram, men i 

Flauberts pjäs förekommer de inte som vanliga djur utan som mytologiska varelser, främst 

från den grekiska mytologin.
114

 Sfinxar, chimärer, gripar och basilisker föds ur nattens mörker 

och rör sig hotfullt runt Antonius, men det är här ingen fråga om någon fysisk attack då de 

förmodligen är alltför svaga att försöka sig på något sådant vid det här stadiet. Istället hotar de 

honom från skuggorna med högmodiga yttranden om hur farliga de är och hur lätt de kan 

döda honom och de försöker med slughet lura honom att blicka in i deras ögon som har 

förmågan att förstena.
115

 

    Efter att den långa mardrömmen grundligt testat Antonius viljestyrka och tro, börjar 

illusionens dimma så småningom lätta och Antonius vaknar återigen upp i sin stuga. Lycklig 

över att ha besegrat djävulen finner han ny motivation till sin askes och han återgår till sina 

böner.
116

 

 

Jean-François Millet 

Under samma period som Flaubert satte igång med sitt livs verk valde Jean-François Millet 

(1814-1875) att göra en egen tolkning av La Tentation de Saint Antoine, ett konstverk han 

lyckades slutföra under 1840-talet. (Bild 6). Millet, som föddes i den lilla staden Gruchy i 

Frankrike, växte upp i en omgivning av arbetare och bönder som han sedan ofta avbildade i 

sin konst.
117

 Att han nu bestämde sig för att tackla ett religiöst motiv, istället för sina 

realistiska framställningar av lantarbetare han vanligtvis förknippas med, räknades alltså som 

något ovanligt.
118

 Motivationen bakom detta kan troligen återfinnas i Millets farmor, som var 

djupt troende och hade en stark påverkan på konstnären i hans ungdom, en religös påverkan 

som även förstärktes av Millets far, som var kantor.
119

 Millet var under hela sitt liv en flitig 

läsare och i 20-årsåldern upptäckte han författare som Goethe och Lord Byron.
120

 Det är 

möjligt att han under denna period även stötte på berättelsen om Antonius, vilket han sedan 

bestämde sig för att översätta till sitt måleri. 
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I jämförelse med de tidigare bilderna som analyserats är det här väldigt märkbart att stora 

förändringar inom konsten skett, såväl tidsmässigt som stilmässigt. De raka och precisa 

linjerna från renässansen och barocken har bytts ut mot mer flödande färger och mjukare 

konturer och motivmässigt har målningen inte alls mycket gemensamt med versionerna gjorda 

av Grünewald och Carracci. Millet går här istället i samma bana som Tiepolo och Teniers, 

genom att låta en ung vacker kvinna representera den frestelse som är Antonius fiende. Här 

porträtteras hon dock inte som en naken fresterska utan träder fram i en mer lågmäld gestalt, 

där hon kärleksfullt lägger sina armar om Antonius och ömt lutar huvudet i en varm, sensuell 

gest. Den mjölkvita huden, ljusa klänningen och blomsterkransen om hennes glänsande hår är 

en stark kontrast mot den onda sida hon egentligen representerar och Antonius tycks i 

ögonblicket ha snärjts in i förvillelsen. Med rodnad näsa och besvärat ansiktsuttryck vänder 

han en vädjande blick mot ovan och hoppas på välsignelse. 

    Trots att Millet här valt ett religiöst motiv, lyser hans realistiska stil igenom i omgivningens 

utseende. Jordfärger täcker väggarna och olika nyanser av brunt frammanar associationer till 

hans avbildningar av arbetare, som i till exempel Woman Carrying Firewood and a Pail från 

1858-1860, där han använder ett liknande färgschema. I La Tentation de Saint Antoine tycks 

hela scenen ha framställts så som den faktiskt är, utan spektakulära omgivningar och 

skrämmande monster. På så sätt blir den även mer personlig, ända från det primitiva altare 

och korset som ställts upp till vänster i bilden, till skepnaden av vad som liknar en kropp som 

ligger utsträckt framför Antonius och kvinnan. På så sätt utgör Millets målning en unik insats 

bland den resterande konsten inom samma genre, oavsett om den jämförs med sina 

föregångare eller efterträdare.  

    Det är inte det övernaturliga och fantastiska Millet tycks avbilda. Istället verkar han vilja 

förmedla den inre skärseld Antonius måste genomlida i sin isolation. Antonius försöker med 

ena handen lyfta bort kvinnans hand, men saknar den mentala styrkan att vränga sig ur hennes 

omfamning. Bland samlingen av Antonius visdomsord som återfinns i Ökenfädernas 

tänkespråk, är det i synnerhet ett som markerar helgonets framtida syn på sin andliga 

prövning: 

 

Han sade: "Den som inte har blivit frestad kan inte komma in i himmelriket. Ta bort frestelserna, 

så kommer ingen att bli frälst."
121
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Félicien Rops 

Att nya idéer och tendenser gällande Antonius blev populära under 1800-talet har redan 

konstaterats, men få av de bilder som uppstod under denna period utmärker sig lika starkt som 

Félicien Rops (1833-1898) pastellteckning The Temptation of St. Anthony från 1878. (Bild 7). 

Skapad bara några år efter utgivandet av Hjärtats begärelse innehåller den flera bekanta 

motiv från pjäsen, men trots flera stora likheter avviker den markant från Flauberts verk med 

sin satiriska vinkling av händelserna. 

    De humoristiska sidorna av Rops konst blev uppenbara redan under 1850-talet, då han 

jobbade som illustratör för den satiriska tidsskriften Uylenspiegel.
122

 Den belgiska konstnären 

skapade sig snabbt ett rykte som skicklig etsare och i sin bildvärld använde han sig ofta av 

såväl erotiska som dekadenta motiv. Sätter man denna bakgrund mot hans avbildning av 

Antonius, blir bilden och dess innebörd mycket lättare att förstå. Rops visar oss här ett 

ögonblick där Antonius just verkar ha återgått till sina böner för att plötsligt mötas av en 

oväntad syn. Det stora träkorset framför honom som tidigare en Jesusfigur hängt på, har nu 

blivit beprytt av en naken kvinna som inbjudande och med ett leende på läpparna sträcker ut 

sina armar som för att såväl locka som reta upp helgonet. I en slags hånfull imitation av Jesus 

posering när han dog på korset visar hon ogenerat upp sin kropp, medan hennes röda hår, 

omgivet av en blomsterkrans, lekfullt kastas runt i vinden.  

    Bakom det väldiga korset syns den riktiga boven i dramat, i form av en rödklädd munk som 

med två beniga gråa händer håller ett fast tag i Jesusfiguren han just stulit från korset. Med 

tungan utsträckt i en hånande grimas tittar han förnöjt på Antonius medan två horn som 

sticker ut genom huvan skvallrar om vem han egentligen är. På sidorna flankeras han av dels 

en gris (ett attribut för Antonius) och dels av bevingade putti, som av Rops har förvandlats till 

flinande skelett. Kärleksfullt kastar de ner blomsterbuketter över scenen. 

    Det som direkt markerar Rops pastellteckning som annorlunda från sina föregångare är inte 

så mycket målningstekniken som det är dess innehåll av motiv och kanske mer specifikt hur 

scenen presenteras på ett parodiliknande sätt. Det betyder dock inte att Rops helt skiljer sig 

från sina föregångare och samtida konstnärer, då det även här finns exempel på redan tidigare 

förekommande motivval. Exempelvis förekommer Antonius återigen som en äldre man med 

långt skägg och avtunnande hår, medan den tidigare nämnda nakenheten som började bli allt 

vanligare även spelar en stor roll här. Rops är dock tidsmässigt en av de första konstnärerna 

som haft möjlighet att direkt hämta inspiration ur Flauberts Hjärtats begärelse. 
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Att djävulen använder sig av en vacker kvinna för att fresta Antonius har det berättats om 

redan i Antonios liv av Athanasios och temat förekommer genom hela Hjärtats begärelse där 

det utgör ett stort hinder för eremiten. Mot slutet av berättelsen konfronteras han av Döden 

(förkroppsligad av en gammal dam) och Lusten (en ung vacker kvinna): 

 

Anthony listens without saying anything in reply; and, on the other side, appears another woman, 

marvellously young and beautiful. At first, he takes her for Ammonaria. But she is taller, fair as 

honey, rather plump, with paint on her cheeks, and roses on her head. Her long robe, covered with 

spangles, is studded with metallic mirrors. Her fleshly lips have a look of blood, and her somewhat 

heavy eyelashes are so much bathed in languor that one would imagine she was blind.
123

 

 

Beskrivningen kan, om man bortser från kläderna, till väldigt stor del även stämma in på 

kvinnan i bilden. Som om det dock inte redan vore helt klart vad hon har för syfte i bilden, 

stavas det bokstavligt talat ut ovanför henne med den lilla textremsan "EROS". Ordet kommer 

från grekiskan och är förutom en kärleksgud även ett ord som betecknar fysisk kärlek och 

kroppsligt begär.
124

 I Rops bild har ordet ersatt inskriptionen "INRI" man annars brukar 

återfinna i samband med krucifix, vilket förvränger budskapet och införlivar på så vis en 

gnutta humor i scenen.
125

  

    Detta tema om förvrängda bilder och falska budskap är förenligt med idén om falska 

profeter, som förekommer i såväl Athanasios biografi som i Flauberts pjäs. I Antonios liv 

varnar helgonet sina lärljungar för demoner som är "falska, och beredda att förvandla och 

förändra sig till vad som helst."
126

 I Hjärtats begärelse utspelar sig emellertid en lång dialog 

mellan Antonius och djävulen, som har tagit formen av Hilarion, en av Antonius gamla 

elever. Genom att ha tagit skepnaden av någon Antonius litar på försöker han infektera 

eremitens tankar med tvivel och vid flera tillfällen verkar han nästan lyckas.
127

 Kvinnan som i 

Rops bild hänger på korset där Jesusfiguren egentligen ska befinna sig och med samma 

posering, illustrerar samma idé. Hon blir symbolen för den falska religionen - hennes altare en 

hyllning till lusten. 
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Surrealistiska drömvärldar - 1900-tal 

 

Max Ernst 

Max Ernst (1891-1976) var en tysk-fransk konstnär som idag är känd dels som en medlem av 

dadaiströrelsen, men kanske främst som en av de främsta aktörerna inom surrealismen. Ernst, 

som redan som 18-åring drev in på konsten, skapade sig snabbt ett starkt intresse för 

mentalpatienter och deras tankegångar, samt Freuds psykoanalytiska metoder.
128

 Det var 

speciellt Freuds teorier om drömmar som fascinerade honom, något som Ernst sedan försökte 

utforska genom sin konst. Han var dock inte intresserad av att tyda dessa drömmar, utan att 

istället presentera dem på en duk precis så som de förekommit.
129

 Surrealismen och speciellt 

automatismen var ett medel för Ernst att uppnå detta mål, och han använde sig flitigt av 

processer som frottage och grattage i sin konst.
130

 

    Under 1940-talet startades en tävling i samband med inspelningen av filmen The Private 

Affairs of Bel Ami (svensk titel Bel Amis kärleksaffärer), som regisserades av Albert Lewin 

och hade premiär år 1947.
131

 Deltagarna utgjordes av konstnärer, som fick i uppdrag att 

utforma en tavla att användas i filmen. Ernst bestämde sig för att delta i tävlingen med sin 

målning The Temptation of St. Anthony, som presenterar just berättelsen om Antonius 

frestelse.
132

 (Bild 8). 

 

Här låter han Antonius, precis som är fallet i flera av målningarna från 1500-talet, fysiskt 

attackeras av ondsinta varelser som sliter och drar i den plågade mannen. Utsträckt på marken 

kastar han huvudet bakåt medan ett par klor från en fågelliknande demon klöser honom i 

ansiktet, och de bisarra djuren strömmar även in från vänster där de argsint klättrar över 

varandra för att nå fram till honom. Antonius är klädd i en röd dräkt vilket står i skarp kontrast 

mot hans hud, som närmast har en sjuklig, grönaktig färg. Med ett ansikte förvridet i smärta 

försöker han samtidigt med sina händer febrilt slå bort sina förföljare. 

    Spännande miljöer och varelser tycks passa in bra på surrealismen och Ernst använder sig 

här av starka, klara färger för att få motivet att verkligen träda fram. På så sätt kan verket 

jämföras med Grünewalds triptyk från Isenheimaltaret, där även han använt sig av en liknande 
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färggrann palett. Men likheterna slutar inte där, då även själva grundmotivet presenteras på ett 

gemensamt sätt i de båda verken: Antonius posering, hans plågade ansiktsuttryck, varelsernas 

fysiska anfall samt hur demonerna tycks flockas kring Antonius, är alla detaljer som utmärker 

de båda verken. Tanja Wessolowski, som jobbar på Forschungsstelle Max Ernst vid 

Deutsches Forum für Kungstgeschichte i Paris, är en konstvetare som menar att Ernst tavla 

kan länkas samman med flera renässanskonstnärer som exempelvis Lucas Cranach, eller 

Matthias Grünewald.
133

 Hon förklarar vidare att landskapet i bakgrunden av målningen 

uppvisar egenskaper som var typiska för Ernsts måleri under 1930-1940-talet.
134

 

    Bakom Antonius och demonerna breder en kristallklar sjö ut sig och den motsatta 

strandkanten utgörs av sten och berg, där en grönaktig patina tycks täcka ytan. Över himlen 

har olycksbådande moln spridit ut sig, men trots detta lyckas en strimma solsken från 

horisonten tränga sig fram. Ur en förfallen pelare som rests ur marken ses en slingrande figur 

träda fram; en naken kvinna som verkar stiga rakt ut ur berget. Motivet erinrar om ett avsnitt 

ur Hjärtats begärelse, där Flaubert beskriver hur Antonius tror sig bevittna en kvinna som 

skapas ur naturen: "On the edge of the cliff, the old palm-tree, with its cluster of yellow 

leaves, becomes the torso of a woman leaning over the abyss, and posed by her mass of 

hair."
135

  

    Detta tema är även förenligt med resten av bilden, där naturen tycks ha ingått i en slags 

symbios med varelserna som i sin tur även blir en del av omgivningen. Till vänster i bilden 

tycks gapande käftar och ögon växa direkt ur bergväggen och likt koraller täcker de bisarra 

skapelserna bilden. Mot slutet av sin pjäs presenterar Flaubert ett stycke som beskriver hur 

växt- och djurriket tycks växa ihop och gradvis smälta samman med naturen, en idé som även 

Ernst verkar ha haft i sin presentation av miljön: 

 

And all kinds of plants spread out into branches, twist themselves into tendrils, lengthen into 

points, and grow round like fans. Pumpkins present the appearance of bosoms, and creeping plants 

entwine themselves like serpents. [...] And now the plants can no longer be distinguished from the 

animals. Polyparies, which have the appearance of sycamores, carry arms on their branches. 

Anthony fancies he can trace a caterpillar between two leaves; it is a butterfly which flits away. 

[...] Insects, like petals of roses, garnish a bush; the remains of ephemera make a bed of snow upon 

the soil. And next, the plants are indistinguishable from the stones.
136
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När tävlingen om filmen Bel Ami till slut var över, stod Max Ernst som vinnare av första pris. 

Vinnarbidraget fick äran att förevigas i filmen, där det integrerades i en av interiörerna.
137

 

 

Salvador Dalí 

En av 1900-talets kanske mest välkända konstnärer är den spanska surrealisten Salvador Dalí 

(1904-1989), som föddes och växte upp i den lilla staden Figueres i östra Spanien. Redan som 

tioåring uppvisade Dalí en ovanlig skicklighet och intresse för måleri, något som både 

förvånade och imponerade på hans lärare.
138

 Efter några år fick han så småningom möjlighet 

att vidareutveckla sin talang genom att utbilda sig på konstakademien i Madrid. Det dröjde 

dock inte länge innan hans kritik mot lärarna samt uppvigling av de andra eleverna slutligen 

resulterade i en avstängning från skolan under tidigt 1920-tal.
139

 

    Årtiondena som följde skulle medföra en framgångsrik karriär inom konst och en ökad 

publicitet för Dalí, som med sin skickliga teknik och sina ovanliga surrealistiska motiv väckte 

stor uppmärksamhet. Även i USA började Dalís konst ta plats, något som under 1940-talet 

ledde till att han deltog i tävlingen för filmen Bel Amis kärleksaffärer, samma tävling som 

Max Ernst deltog i och så småningom vann.
140

 De två surrealisterna har med den 

gemensamma titeln Temptation of St. Anthony valt att avbilda samma historiska person, men 

förutom dessa likheter skiljer sig deras tolkningar av berättelsen åt markant. 

    I Dalís målning får vi uppleva en attack på eremiten i äkta surrealistik anda, där bilden 

samtidigt vittnar om den karaktäristiska stil som konstnären blivit känd för. (Bild 9). Ett öde 

landskap breder här ut sig så långt ögat når, där marken är helt kal och himlen kantas av 

olycksbådande åskmoln. De tycks vid närmare anblick skjuta ut som ånga ur mulen på en 

gigantisk vit häst, som till vänster i bilden reser sig i en aggressiv gest på sina båda 

spindellika bakben. Bakom denna har ett led av elefanter radat upp sig, som bär gyllene skrin 

och förgyllda symboler på sina ryggar. Även dessa tvingas balansera på allt smalare, nästan 

trådlika ben.  

    I förgrunden har Antonius fallit på knä i sin svaghet och hans avmagrade nakna form 

påminner om det enkla levnadssätt han så länge behövt uthärda. Han tar dock med sina sista 

krafter spjärn mot en sten och lyckas med sin fria hand höja upp ett litet träkors framför sig 

som en sköld. Ovanför hans huvud syns en gloria (en symbol som även används i Carraccis 
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tolkning), vilket ska påminna om hans helighet och koppling till Gud. Samtidigt påminner den 

lilla dödskallen bredvid honom om 1600-talets vanitasmotiv och den är även här tänkt att 

representera dödens ständiga närvaro. Detta poängteras ytterligare av det dansande skelettet 

på elefantens rygg till höger, som också är tänkt att utgöra ett memento mori-motiv.
141

 

    Symboliken slutar dock inte där och det är speciellt djuren och deras utsmyckningar som är 

menade att utgöra exempel på frestelsen Antonius utsätts för. Med andra ord är det inte frågan 

om någon fysisk attack som i Ernsts tavla, vilket gör att Dalís konstverk tematiskt snarare kan 

kopplas samman med de senare föregångarna från 1700- och 1800-talet än med sin 

surrealistiska kollega. I sin bildanalys av Temptation of St. Anthony, hämtad från deras 

biografi om Dalí, förklarar Robert Descharnes och Gilles Néret hur den majestätiska hästen är 

en sinnebild för makt och vällust.
142

 Följaktligen är elefanterna, lastade med nakna 

kvinnofigurer, obelisker och falliska torn, menade att anspela på dödssynden lust vilket utgör 

en viktig del i såväl Antonios liv som Hjärtats begärelse.
143

 Svävande bland molnen i 

bakgrunden materialiseras även ett slott, vilket är menat att föreställa El Escorial.
144

 

Slottskomplexet, som ligger ungefär fem mil nordväst om Madrid, byggdes under renässansen 

och har en historia som kungligt slott för Filip II.
145

 Detta ikoniska byggnadsverk ska enligt 

Descharnes och Néret symbolisera "andlig och tidsmässig ordning."
146

 

    Just denna andliga ordning tycks här ha nått Antonius, trots den till synes underlägsna 

position han för tillfället upptar. Han må vara reducerad ner till sin bara kropp och kan inte 

längre stå av egen förmåga, men trots detta håller han triumferande upp det enkla träkorset 

framför sig och verkar i det närmaste lyckas med att repellera demonernas attack. Deras skrin 

av guld som ger ifrån sig ett gyllene skimmer lyckas inte som i Hjärtats begärelse lura 

honom.
147

 Antonius vägrar att vika undan med blicken. 
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Sammanfattande diskussion 

Antonius och hans frestelser har under loppet av snart två millenier gett upphov till ett 

kulturellt arv som främst kan beskrivas som en kombination av faktisk historia, skönlitterär 

gestaltning och konstnärlig tolkning. I denna samverkan återfinns såväl biografier som 

muntliga och skriftliga traditioner, samt pjäser och bildkonstverk och i var och en av dessa 

variationer är det en unik tolkning av Antonius och hans livshistoria man som åskådare får ta 

del av. Ett av målen med denna studie har varit att systematisera de motiv som ofta förknippas 

med Antonius inom bildkonsten och se på hur dessa ursprungligen härstammat ur helgonets 

hagiografi. Här har bland annat tidig litteratur från 300-talet visat sig vara väldigt användbar. 

 

Det är svårt att föreställa sig ett verk med lika stort inflytande över omvärldens uppfattning av 

Antonius som Antonios liv, som skrevs av Athanasios på 300-talet. Biografin har ända sedan 

sin uppkomst tagit en naturlig plats i kristendomens monastiska tradition, då den i detalj 

beskriver händelserna i Antonius liv och på så vis blir den enda litterära källan i sitt slag. Om 

man ser på dess innehåll är det starkt förknippat med klosterlivets värderingar - Antonius 

genomgår en hård regim av avhållsamhet, fasta och bön samtidigt som han ständigt måste 

bekämpa sina frestelser; sina "demoner". Detta innehåll gör det lätt att se varför verket haft 

sådan oerhörd genomslagskraft på det monastiska livet, under en tid som varit mycket viktig 

för kristendomens utveckling och spridning. Denna påverkan tycks inte ha förlorat någon 

form av kraft av att verket kantas av flera uppenbart skönlitterära inslag. Istället skulle de 

många översättningarna av Antonios liv öka dess tillgänglighet och faktumet att författaren 

Athanasios under sin livstid var biskop (och därmed vida respekterad av kyrkan) lär ha fäst 

stark auktoritet vid hans uttalanden. Av konstnärerna som här tas upp i bildanalyserna finns 

det goda skäl att tro att flera av dem tagit del av innehållet i Antonios liv, i synnerhet de som 

nämns först i den kronologiska ordningen. Det framgår exempelvis i källorna att Bosch haft 

starka anknytningar till ett religiöst samfund i sin hemstad och det är därför mycket sannolikt 

att han burit på stor kunskap om de kristna helgonen. Det går även att se att exempelvis 

Matthias Grünewald direkt har tagit del av biografin, då han i sitt konstnärliga bidrag till 

Isenheimaltaret lyfter ett helt citat ur verket. 

    Athanasios redogörelser kompletteras till viss del av de visdomsord som återfinns i 

Ökenfädernas tänkespråk, men i denna samling tar vi istället del av "Abba Antonius" andliga 

värderingar, som han beskriver dem när de mytiska frestelserna redan ägt rum. Med andra ord 

råder det här brist på detaljer om Antonius tidigare liv, men trots detta är samlingen inte minst 
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intressant för hur den ger oss en genomgående presentation av helgonet som en äldre religiös 

ledare. Denna bild har i sin tur satt sin onekliga prägel på bildkonsten, vilket är uppenbart när 

man betraktar verk av konstnärer som Teniers, Tiepolo, Millet, Grünewald och många flera. 

Bland dessa förekommer Antonius som en gammal, nästan bräcklig man med grått, glesnande 

hår och helskägg, trots att han i litteraturen utsätts för frestelserna vid en förhållandevis låg 

ålder. Det är här alltså fråga om en uppenbar anakronism, oavsett om denna bild jämförs med 

vad som sägs i Antonios liv eller Ökenfädernas tänkespråk. Samuel Rubenson framhåller dock 

att även dessa skrifter innehåller felaktigheter, speciellt uppgifterna om Antonius påstådda 

okunnighet och naiva personlighet, egenskaper som inte kan sägas stämma överens med den 

verkliga historiska personen. Detta framgår i en studie där Rubenson undersöker sju brev som 

attribuerats till Antonius, brev som sedan de skrivits i det närmaste fallit i glömska bakom 

Athanasios populära biografi. När man med detta i åtanke betraktar konsten om Antonius, blir 

den i synnerhet intressant - precis som är fallet i den kristna hagiografin tycks det inom 

avbildningarna vara en idealiserad bild av Antonius som figurerar, snarare än den faktiska 

personen. På så sätt blir den Antonius som förekommer inom konsten lika mycket en fiktiv 

karaktär, som en verklig person. 

    På 1800-talet producerade Gustave Flaubert Hjärtats begärelse; det han själv ansåg vara 

sitt mest betydelsefulla verk. I form av en pjäs presenteras det klart skönlitterära innehållet 

främst via storlagna scener och dramatiska dialoger, där handlingens fokus (precis som i en 

stor del av konsten) ligger på frestelserna. Såväl girighet som högmod och vrede drabbar 

Antonius, men dessa lyckas han övervinna utan större svårigheter och det är istället lusten 

som är nära att få honom på fall. Djävulen, som antagit skepnaden av eremitens tidigare elev 

Hilarion, försöker vädja till Antonius empatiska och förnuftiga sidor men är i slutändan 

chanslös mot hans andliga styrka. Det skall medges att det inte alltid finns en helt självklar 

koppling mellan Hjärtats begärelse och de konstverk som här analyserats, då det är svårt att 

finna belägg för att konstnärerna direkt ska ha tagit inspiration av pjäsens innehåll. Trots detta 

menar jag att det finns flera likheter och överensstämmelser mellan det litterära verket och 

den konst som uppstått i dess kölvatten, främst i form av hur frestelsen tar sin form och andra 

återkommande, gemensamma motiv. Jag anser att det är viktigt att se på Hjärtats begärelse av 

flera anledningar - det är för det första ett verk som tydligt demonstrerar hur berättelsen om 

Antonius väckt starkt intresse långt bortom sin egen tid. Vidare nämns pjäsen regelbundet 

inom litteraturen som viktig för hur bilden av Antonius förändrats genom tiden och placerat in 

i sitt tidsmässiga sammanhang utgör verket samtidigt ett slags tvärsnitt av hur Antonius 

framstått för samtiden. Detta har i sin tur skett i samverkan med konsten, då Flauberts 
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ursprungliga inspiration till Hjärtats begärelse var den konst om Antonius han tidigare stött 

på. 

 

En av studiens målsättningar har varit att kartlägga de motiv som är återkommande i 

avbildningarna av Antonius och att hitta förklaringar till dessa genom att studera texter och 

historiska händelser. Ett exempel är här de attribut som traditionellt förknippas med Antonius, 

som förekommer i flera av bilderna under analys: Svinet, rocken med det T-formade 

antoniuskorset, samt till viss del ergotismen ("antoniuseld"). Symboler som dessa är tänkta att 

informera betraktaren om vem det är som figurerar i konstverket och återfinns hos såväl 

Bosch som Grünewald, Teniers och Rops. Det som utmärker attributen från de andra motiven 

som förekommer i avbildningarna, är dock att de för det mesta saknar en bestämd referens i 

den biografiska litteraturen om Antonius. Istället kan deras uppkomst till stor del förklaras av 

det ökade medeltida intresset för Antonius som växte fram i Europa, vilket så småningom 

ledde till grundandet av Antonitorden i Frankrike år 1095. Brödraskapet, som snart även fick 

fäste bland andra länder inom Europa, specialiserade sig bland annat på att behandla 

sjukdomen ergotism och associerades länge med löst gående svin. Vidare skulle dess 

medlemmar använda sig av rockar med ett blått T-kors på, en annan symbol de på sikt skulle 

komma att bli starkt förknippade med.  

    Förklaringen till hur dessa företeelser förvandlats till attribut, ligger alltså i en historisk 

händelse. Intressant nog ägde händelsen i fråga rum flera hundra år efter att Antonius redan 

avlidit, vilket alltså gör att attributen saknar en motivering i den biografiska informationen om 

honom. Ett undantag här är dock den skrud av skinn han ses bära i Carraccis Temptation of St. 

Anthony the Abbot, vilket har en identifierande funktion och därmed blir ett slags 

helgonattribut. Detta är en klar koppling till det fårskinn Antonius bar under sitt liv, som 

specifikt beskrivs i Antonios liv. Som tidigare nämnt kan även den ålderdomliga skepnad 

Antonius antar i flera av konstverken räknas som en typ av attribut, i den bemärkelsen att den 

ska underlätta för oss som betraktare att känna igen vem det är som avbildas. Detta trots att en 

sådan framställning, förenat med berättelsen om Antonius frestelse, strider mot vad som 

berättas i hans hagiografi. Det är inte Antonius höga ålder i sig som är problemet, då han 

påstås ha avlidit vid en ålder av 105 år. Det paradoxala är istället hur han i dessa avbildningar 

terroriseras och frestas av demonerna vid en så hög ålder, när han enligt den traditionella 

berättelsen överkom dessa redan som ung vuxen. Jag menar att det här alltså blir fråga om en 

(antagligen avsiktlig) motsägelse, som konstnärerna medvetet använt sig av för att underlätta 

skildringen av helgonet. Istället för att regelrätt presentera alla detaljer precis så som de 
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förekommer i ursprungsberättelsen, är avbildningarna i vissa avseenden frigjorda från 

handlingens kronologiska följd. Detta gör att konstnärerna kan hämta idéer från hagiografin, 

men samtidigt undvika att låsas fast i hur de sedan visuellt väljer att uttrycka den. 

 

Ett återkommande tema i Antonios liv är Guds inverkan på händelseförloppet och hur han är 

den som ger Antonius kraft att genomlida de allt ihärdigare frestelserna. Berättelsen besitter 

därmed en slags klassisk dramaturgi, där konflikten mellan det goda och det onda utgör 

handlingens grundstomme, medan Antonius befinner sig i korselden och slits mellan de två 

sidorna. Guds närvaro och räddning finner man även motsvarigheter till i flera av de 

konstverk som behandlats under min bildanalys, där detta motiv presenteras på lite olika sätt. 

I Grünewalds panel från Isenheimaltaret träder Gud fram ur himlen som en renande flamma, 

för att skingra massan av ursinniga demoner. Carracci väljer att istället låta Jesus sväva ner på 

ett moln med en grupp av änglar, vilket omedelbart driver djävulen på flykt. Bland ruinerna i 

Boschs sargade landskap återfinns en fristad i form av en mörk kammare, där en man vid ett 

krucifix upprepar den välsignande gest som Antonius använder sig av precis utanför. På 

samma sätt används krucifix och kors av såväl Teniers som Dalí för att demonstrera hur Gud 

är källan till Antonius styrka. Just användandet av korstecknet och andra heliga gester för att 

driva bort onda krafter, är något som Antonius vid upprepade tillfällen förespråkar i 

litteraturen. 

    I såväl Antonios liv som Ökenfädernas tänkespråk nämns hotet om den falska profeten och 

i Hjärtats begärelse använder Flaubert idén som en av handlingens centrala punkter. Oron för 

att djävulen och hans följe av demoner kan anta formen av en helig person och sprida falsk 

predikan, beskrivs redan av Athanasios och antar i Flauberts pjäs en fysisk form via Hilarion. 

I Boschs triptyk syns ett förfallet torn utsmyckat med monokroma bilder, som avbildar dansen 

runt guldkalven ur Gamla Testamentet och därmed uppvisas ett klassiskt exempel på 

avgudadyrkan. Det mytiska öde som drabbar de som låtit sig luras av lögnen skapar en klar 

parallell till litteraturen och Antonius förvarnande ord om falska profetior. På samma sätt 

försöker djävulen i Teniers The Temptation of St. Anthony att lura Antonius, genom att med 

ett pekande finger fästa uppmärksamhet på den kvinna som står just intill. Djävulen har här 

tagit formen av en äldre man och försöker med sitt yttre utseende skapa förtroende, men vi 

som åskådare uppmärksammar samtidigt de två horn som skvallrande sticker upp ur huvudet 

på honom. Antonius lägger dock inte märke till detta och verkar i det närmaste ha fallit för 

lögnen då han nyfiket blickar bort från sin bibel. Temat återkommer även i Félicien Rops 

pastellteckning, där det dock presenteras på ett mer uppenbart humoristiskt sätt. Här har 
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djävulen (i form av en munk) slitit ner den Jesusfigur som tidigare hängt på korset och ersatt 

den med en naken kvinna, som med sina utsträckta armar hånfullt parodierar Jesu 

korsfästelse. Den lilla textremsan med "EROS" ovanför hennes huvud befäster det snedvridna 

budskapet över av vad det är Antonius i själva verket dyrkar. 

 

I denna undersökning har jag valt att dela upp konstverken för analys i olika kronologiska 

grupper, främst för att lättare kunna åskadliggöra gemensamma tendenser och stildrag som 

tycks vara framstående bland de verk som tidsmässigt uppstått nära varandra. I och med detta 

hoppas jag kunna besvara min frågeställning om hur frestelsen avbildats med avseende på 

olika tidsperioder, samt betona hur antoniusmotivet sedan 1500-talet genomgått en 

utveckling. 

    De tre konstnärerna som behandlas först (Bosch, Grünewald och Carracci) väljer alla 

exempelvis att presentera Antonius eldprov som en våldsam fysisk kamp, där förvridna odjur 

träder fram för att överfalla helgonet. Idén härstammar troligtvis ur berättelsen om 

gravkammaren som Antonius besöker, där han av ursinniga demoner misshandlas så svårt att 

han faller medvetslös. Dessa avbildningar har gett konstnärerna fria tyglar att ta fram sina 

mest skrämmande monster och nästan lekfullt experimentera med hur de framställs i bilden: 

De fantasifulla hybridvarelserna i Boschs ökenlandskap har hos Grünewald slitit ner Antonius 

på marken och i form av bevingade demoner och lejon söker de skydd bland grottans mörker i 

Carraccis tolkning. Den frestelse som Antonius här drabbas av kan alltså anses vara viljan att 

ge upp på grund av rädsla och fysisk smärta. Kanske spelade idén om helvetet samt dess hot 

om kroppslig plåga en mer betydande roll under 1500-talet då dessa konstnärer levde, vilket i 

sin tur har motiverat ett visuellt tema där smärta, eld och demoner blir centrala motivval. 

    På samma sätt befolkas också grottan i Teniers målning från 1600-talet av bisarra varelser, 

men här ter de sig inte lika fysiskt hotfulla och verkar snarare intresserade av att locka 

Antonius med fyllda silverbägare och förtrollande musik. Därmed imiterar de samtidigt 

djävulen, som i bilden snarare försöker fresta eremiten än att hota honom med våld. Här har 

Antonius prövning med andra ord gått från att vara fysisk till att bli mental - en idé som även 

införlivas av Tiepolo i hans Temptations of St. Anthony från 1700-talet. I Tiepolos tolkning 

saknas demonerna helt och istället är det bara bara djävulen och en naken kvinna som träder 

fram för att locka Antonius. På detta sätt väljer både Teniers och Tiepolo att demonstrera 

lustens makt över helgonet, men Tiepolo betonar den ännu mer genom att ge kvinnan en 

blomsterkrans som hon håller över sitt sköte. Förenat med detta är idén om livets 

förgänglighet, förfallet av materiella ting och dödens ständiga närvaro - ett ont omen som de 
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båda konstnärerna väljer att åskådliggöra i sina målningar via de dödskallar som kan ses ligga 

i bakgrunden. 

    Den trend som nu börjar bli synlig, där lust och sexualitet utgör en alltmer framstående 

symbol för frestelsen, har stor betydelse även under 1800-talet. Gustave Flauberts inkarnation 

av Antonius lyckas stå emot löften om rikedom, mat mot den ökande hungern och hägringar 

där han får uppleva dödssynden vrede, men i slutändan är det lusten (och till viss del döden) 

som har makt att på allvar utmana hans religiösa tillgivenhet. På samma sätt markerar Félicien 

Rops teckning hur Antonius sexuella frustration används av djävulen som ett vapen mot 

eremiten, samtidigt som Rops - sin bakgrund som karikatyrtecknare trogen - väljer att 

införliva temat med en gnutta humor. Av de konstverk jag valt ut för att representera 1800-

talet, står Millets tolkning dock ut från mängden med sin mer lågmälda presentation av 

Antonius sexuella lockelse. Kvinnan med den enkla blomsterkransen om huvudet upptar en 

centrall roll i bilden, men trots att hennes närvaro har en märkbar effekt på Antonius undgår 

hon samtidigt att bli framställd som den avklädda fresterska vi exempelvis finner hos Tiepolo 

eller Rops.  

    I analysen har jag valt att även inkludera Max Ernst och Salvador Dalí, som genom 

surrealismen funnit ett unikt sätt att presentera berättelsen om Antonius frestelse på. Då 

anhängare av stilen sällan är rädda för att använda sig av ovanliga motiv, automatism och non 

sequitur, bryter sig dessa tolkningar loss från konventionerna - och undgår därmed en enkel 

jämförelse med den tidigare konsten om Antonius. Ett undantag är dock Ernst, som likt 

Grünewald låter sin inkarnation av eremiten slitas ner på marken av ondsinta varelser. Jag 

menar precis som Tanja Wessolowski att tavlan har mycket gemensamt med just Grünewalds 

konst, men jag tror själv att Ernst antagligen tagit direkt inspiration från Isenheimaltarets 

panel när han målat sin egen version. Framförallt Antonius posering, svärmen av odjur, samt 

de starka färgerna de båda konstnärerna använt vittnar om detta. Samtidigt låter Ernst den 

sexuella aspekten från de senare konstnärerna närvara, i form av den slingrande nakna 

kvinnokroppen som tycks växa fram ur berget på andra sidan vattnet. 

    Även Dalí skapar en bild i vilken attacken tycks ha tagit sig fysisk form, där en naken 

Antonius i sin svaghet fallit ner på knä framför ett led av gigantiska, hotfulla djur med 

spindellika ben. Robert Descharnes och Gilles Néret menar dock att dessa skrämmande hästar 

och elefanter är symboler, som ska representera Antonius svagheter och således är det snarare 

balansgången mellan kroppslig och mental plåga som Dalí här demonstrerar. Samtidigt syns 

kvinnliga gestalter i form av ikoner och idolbilder till och de förgyllda skrinen de omges av 

erinrar om de rikedomar och juveler som djävulen lockar Antonius med i Hjärtats begärelse.   
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Dödssynden girighet har hittills inte spelat någon central roll i de avbildningar av Antonius 

jag stött på i min analys. Varför denna frestelse (som har en förhållandevis stor betydelse i 

Flauberts verk) inte har tagit större plats inom konsten är en kvarstående fråga. 

 

Den helige Antonius frestelse är en berättelse som väckt reaktioner inte minst inom den 

ortodoxa kristendomen, men samtidigt bär den på ett stort kulturhistoriskt värde som även är 

av nytta för oss utanför klosterlivet. Betoningen på uthållighet och viljestyrka, samt godhetens 

triumf över ondskan är kanske förklaringen till att temat väckt ett så stort intresse bland 

konstnärer under så många år, samtidigt som Antonius fysiska och mentala kamp mot 

djävulen skapar en dramatisk spänning som gör bildens innehåll intressant.  

    Det bör poängteras att de motivval och stilgrepp rörande antoniusmotivet som här har 

presenterats inte nödvändigtvis är drag som gäller för precis alla framställningar av helgonet. 

Emellertid anser jag att det finns en tydlig utveckling i hur hagiografin översatts till 

bildkonsten, något som i synnerhet blir klart när avbildningarna av Antonius betraktas ur en 

kronologisk synvinkel. Samtidigt ger litteraturen oss ökade möjligheter att i större detalj förstå 

dessa verk och den berättelse de avbildar - precis som Panofsky beskriver hur ikonografin 

ämnar hitta ursprunget till de motivval en konstnär använt sig av. Det vore intressant att se hur 

en bredare analys som innefattar fler verk samt ett bredare geografiskt och tidsmässigt område 

skulle kunna vidga och nyansera de resultat jag här kommit fram till. Detta skulle kunna 

utgöra underlag för en senare undersökning, men tills vidare låter jag detta förslag vara öppet 

för en framtida intresserad.  
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