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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

1.1.1 Romanens struktur

”Han hade så få bekanta utom de lärda universitetskretsarna, men till utseendet var han

känd, för att icke säga populär, alltsedan de där föredragen om Konsten och Livet.” Med

detta uttalande om huvudpersonen Sven Ingelet inleds Mikael Lybecks (1864-1925)

roman Breven till Cecilia. Denna första mening är något av en läsanvisning, den utgör

en förtätning av de motpoler kring vilka romanen är uppbyggd.

Läsaren får veta att huvudpersonen är en vetenskapsman som framför allt är

hemmastadd i universitetsvärlden och som, antyds det, är främmande för den övriga

verkligheten. Men i och med sina föredrag har han i alla fall en kontaktyta med det

omgivande samhället. Detta får ”Konsten och Livet” att framstå som en kontrast till

vetenskapsidkandet vid universitetet. Men också föredragsrubriken i sig anger ett

centralt tema. Å ena sidan ter sig konsten och livet här som varandras motpoler, men å

andra sidan antyds i rubriken att de båda sfärerna måste stå i förbindelse med varandra.

Vetenskapen, konsten och livet bildar tillsammans den triangel som utgör

romanens stomme. Antiken är starkt närvarande i romanen och med begrepp som härrör

från denna era kan man tala om det sokratiska, det apollinska och det dionysiska.

Breven till Cecilia som hör till Lybecks senare produktion är en brevroman som utkom

1920. Verket har kommit att betraktas som en klassiker inom den finlandssvenska

litteraturen. Av författarens övriga produktion är det strängt taget endast Tomas Indal

(1911) som haft en jämförbar genomslagskraft.

Breven till Cecilia består av tre delar. I romanen finns en ramberättelse som återges i

prologen ”Kamratmötet” respektive epilogen ”Fadern”. I den skildring av en klassträff

som inleder romanen får läsaren stifta bekantskap med olika slags personligheter som

inte har så mycket annat gemensamt än att de blivit studenter samtidigt och gått i

samma lyceum. När de forna klasskamraterna kommer samman ger de en bild av

samhället i stort. Olika människotyper, som i övrigt rör sig i skilda kretsar, slår sig ned

vid samma bord.

Av prologen framgår också att Ingelet efter klassträffen avreser med ångbåt till

Köpenhamn, och att han försvinner under resan. Orsaken till försvinnandet omnämns

inte, men det framstår som sannolikt att det är fråga om självmord. Läsaren får också
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veta att Ingelets vän Otto Erik Minck en tid efter försvinnandet har mottagit en

postförsändelse, en packe brev med Ingelets handstil. Breven har skrivits till en för

Minck (och även för läsaren) okänd kvinna med förnamnet Cecilia.

Samtidigt som vännen Minck i ramberättelsens fiktion blir i tillfälle att läsa

breven kan också läsaren börja ta del av dem i romanens andra del. Denna brevdel, som

är rätt fragmentarisk och svårtolkad, bär i likhet med romanen som helhet rubriken

”Breven till Cecilia”. Breven ger läsaren, och inom fiktionen syskonen Minck, en

förklaring till Ingelets självmord. Den dramatiska händelse som definitivt avgör Ingelets

öde äger visserligen rum först efter att det sista brevet skrivits. Den episoden återges av

den i händelseförloppet involverade Leo Lewenhult, en klasskamrat till Ingelet och

Minck.

Brevdelen upptar dryga tvåhundra av verkets knappt trehundra sidor. Breven är

numrerade och de är trettiotvå till antalet. Av epilogen framgår i alla fall att Cecilia

underlåtit att returnera ett eller flera av de brev som existerar på det fiktiva planet, och

att hon numrerat om ett antal av de senare breven. Ungefär den första hälften av breven

har Ingelet skrivit i Italien efter att Cecilia inlett sin återfärd till hemlandet. Några

efterföljande brev är skrivna under Ingelets hemresa, och avsända från Berlin,

Köpenhamn och Stockholm. Resten av breven, ett tiotal, har Ingelet skrivit i sin

hemstad Helsingfors.

I det första brevet finns anspelningar på ett flertal av de temata som är centrala i

korrespondensen i stort. Det mittersta brevet (det sextonde) innebär en vändpunkt, en

slags peripeti. Där redogör Ingelet för sin nyvunna konstsyn, som markant avviker från

den tidigare, och där finns också de första tecknen på resignation beträffande såväl

Cecilia som de vetenskapliga ambitionerna.

I epilogen samtalar syskonparet Minck om Ingelet och om den kvinna som breven

var riktade till. I denna sista del återfinns också ett brev av Sven Ingelets far, ett slags

försvarsbrev. I prologen ingår ett brev till Otto Erik Minck från hans och Ingelets forna

klasskamrat Ragnar Gullström i vilket ges en beskrivning av de sju kvarlevande

klasskamraterna. Alla tre delar består alltså åtminstone delvis av brev, men någon

fullständigt renodlad brevroman är det ändå inte frågan om.

Såsom Anders Westerlund påpekat i en artikel om det skrivna ordets betydelse för

Ingelet (1995, s. 74) har karaktärerna i en brevroman själva tillgång till romanens text. I

detta fall är det främst Sven Ingelets text som läsaren får ta del av. I avsaknad av en

kritisk eller neutral berättare blir det därför läsarens uppgift att distansera sig i

förhållande till huvudpersonen och hans verklighetstolkning. En berättarröst återfinns i
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Breven till Cecilia endast i den ramberättelse som återges i prologen och epilogen,

dessutom i en mycket begränsad utsträckning. Även dessa inledande och avslutande

delar består som sagt delvis av brev, och i övrigt domineras de av dialogen, den direkta

anföringen.

Ramberättelsen får en stor tyngd eftersom den står för en betydande del av den

yttre handlingen, och dessutom ges där omgivningens syn på den brevskrivande

huvudpersonen. Ingelets personlighetsutveckling manifesteras emellertid enbart av

romanens egentliga brevdel. Kännetecknande för verket i sin helhet är de otaliga

intratextuella anspelningarna, ett slags pilar som för observanta läsare binder samman

olika textpassager. Några brev från Cecilia återfinns inte i romanen, och av Ingelets

brev framgår att responsen från Cecilia varit högst sporadisk. Läsaren får stifta

bekantskap med Cecilia sådan hon ter sig i Ingelets ögon. I sin självupptagenhet skriver

Ingelet dessutom om allt som han har ett behov av att skriva om, vanligen utan att ägna

en tanke åt huruvida det intresserar adressaten. I detta avseende motsvarar Ingelets brev

närmast dagboksanteckningar, men å andra sidan har breven ändå en utelämnande

funktion.

1.1.2 Tidigare analyser

Lybecks biograf och svärson Erik Kihlman (1932, s. 506) har konstaterat att Breven till

Cecilia uppvisar ett släktskap med Verner von Heidenstams roman Hans Alienus från

1892. Jag nämner detta för att jag fått uppslaget till min studie genom att bekanta mig

med sekundärlitteratur om Heidenstams verk. Som det intressantaste bidraget till

forskningen kring Hans Alienus uppfattade jag konstvetaren Ulf Lindes essä ”Den

sentimentale satyren. Om Heidenstams Hans Alienus” (1986).

I sin essä utgår Linde rätt långt från Friedrich Nietzsches Tragedins födelse (Die

Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik) från 1872. Men samtidigt poängterar

Linde att såväl Nietzsche som Schiller och Darwin, vilka han också relaterar till, snarast

bör ses som täcknamn för det sena 1800-talets allmänna tankesätt (1993, s. 85). Lindes

essä gjorde mig övertygad om att Nietzsches ungdomsverk också skulle kunna främja

förståelsen av Breven till Cecilia. Nietzsches vetenskapskritik och hans syn på att den

högsta konsten grundar sig på ett brödraförbund mellan Dionysos och Apollon står helt i

samklang med det väsentliga i Lybecks verk. När Nietzsche därtill framhäver musiken

som grunden för all konst får många inslag i romanen sin förklaring.
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Om Mikael Lybecks roman finns inte mycket skrivet. Kihlmans biografi är den enda

verkligt omfattande Lybeckstudien. I den analyserar Kihlman Breven till Cecilia i ett

skilt kapitel på ett drygt tjugotal sidor. I en studie i finlandssvensk litteraturkritik ger

Roger Holmström en kort beskrivning av Kihlmans monografi:

Det tyngst vägande litteraturhistoriska arbetet i Erik Kihlmans produktion är monografin
över hans framlidne svärfar Mikael Lybeck. Boken utkom hösten 1932 och belönades av
Svenska litteratursällskapet i Finland med Sällskapets pris på Runebergsdagen år 1933. I den
kronologiskt disponerade studien på över sexhundra sidor ges en utförlig beskrivning av
författarens levnad med tonvikt på ungdomstiden fram till slutet av 1890-talet. Arbetets
senare del är mera verkcentrerat och innehåller karakteristik och analys av verk som Tomas
Indal (1911) och Breven till Cecilia (1920). Framställningen blir – såsom Sven Rinman
påpekar i sin recension av Lybeckbiografin i BLM – ställvis uppskattande i överkant, men
helhetsomdömet i recensionen ger uttryck åt en stark erkänsla. Rinman karakteriserar
Kihlmans storverk som ”en kulturhistoriskt kringsynt släkthistorik, en intim och varm
personkarakteristik men framför allt den säkra och inträngande estetiska analys man gjort
bekantskap med i den utmärkte kritikerns tidigare produktion”. (1988, s. 69f)

Enligt min mening är det åtminstone i fråga om Breven till Cecilia inte någon särdeles

djupgående tolkning som Kihlman framlägger. Även om den senare delen i Kihlmans

studie i första hand behandlar Lybecks litterära produktion (och inte hans liv) så upptar

de biografiska och de tidsrelaterande förklaringarna mycket av utrymmet. Kihlman

redogör ingående för omständigheterna kring och betingelserna för romanens tillkomst,

medan den strikt estetiska analysen blir rätt ytlig.

Kihlman låter det tidlösa och allmängiltiga överskuggas av det aktuella och

enskilda. I och med att breven i romanen är daterade finns det en exakt tidsbestämning

som ger ett dokumentärt intryck. Därmed ligger det nära till hands att relatera verket till

den samtida verkligheten. Kihlman gör en koppling till krigshändelserna 1914-1918

som i och för sig är helt relevant. Men han uppmärksammar inte den darwinistiska

världsåskådning som romanen ger uttryck för och som krigshotet får illustrera.

Det är krigsårens järnhårda verklighet som har aktualiserat den veka Sven Ingelet

för Lybecks fantasi, menar Kihlman. För Lybeck tedde sig klyftan mellan konsten och

livet under denna tid större än någonsin, och därför kände han sig manad att skildra en

överförfinad fantasi- och kulturmänniskas konflikt med den brutala verkligheten. Även

om första världskriget återspeglas i romanen så är det endast som en hotbild – romanens

händelser utspelar sig redan under åren 1912-1913. Kihlman har också noterat att

Lybeck låter sin hjälte försvinna ur livet samtidigt som världskriget bryter ut. (1932, s.

501f)

Till den biografiska bakgrund som Kihlman tar fasta på hör dels en resa till Italien

under vintern och våren 1904, men framför allt Lybecks vistelse i München 1888-1889.
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Den hade redan långt tidigare resulterat i romanen Unge Hemming (1891) i vilken

huvudpersonen är en verklighetsfrämmande arkitekt. Under tiden i Bayern hyste Lybeck

ännu, vid sidan av litteraturen, ett stort intresse för bildkonsten. Han umgicks i en krets

av skandinaviska konstnärer och bohemer. Egentligen befann han sig i München för att

arbeta på en licentiatavhandling i litteraturhistoria. Tanken var att en licentiatgrad skulle

ge honom utkomstmöjligheter inom den akademiska världen. Men arbetet framskred

inte och han gav snart upp sina vetenskapliga ambitioner. Lybeck uppgav sig sakna

erforderlig tillförsikt och hänvisade också till att vetenskapen utesluter allt känsloliv på

sitt område. (Kihlman 1932, s. 186ff & 503)

När det gäller vistelsen i München tar Kihlman framför allt fasta på Lybecks

vänskap med norrmannen Wilhelm Naeser. Han har enligt Kihlman fått tjäna som

förebild till Ingelet i det hänseendet att han blev sviken av en kvinna lika grymt som

Ingelet av Cecilia. Lybeck hade fått ta del av Naesers kärlekssorger och blev sedan

enligt Kihlman vittne till ”en kärlekssorg som ödelade ett liv”. Breven till Cecilia skrevs

visserligen hela tre årtionden senare. Men Kihlman noterar att Lybeck i slutet av 1917

(eller början av 1918) sysslade med ordnandet av sin brevsamling: ”[…] de impulsiva

dokument där den döde ungdomsvännen hade blottat sitt innersta blevo åter en gång

genomlästa och försedda med en anteckning in memoriam, som tydligt vittnar om att ett

gammalt, oförglömligt minne vaknat till nytt liv.” (Kihlman 1932, s. 504)

Efter att Kihlman återgett den samhälleliga och biografiska bakgrunden försöker

han placera in romanen i ett litteraturhistoriskt sammanhang. Han ägnar ett par sidor åt

att redogöra för släktskapen mellan Lybecks roman och Heidenstams Hans Alienus.

Kihlman påpekar att Sven Ingelet är en ”senfödd telning av Alienus-ätten” så tillvida att

han är en främling i nuets och handlingens värld. Såväl Ingelet som Alienus företar en

pilgrimsfärd i det förflutnas värld. Kännetecknande för båda är deras skönhetslängtan

och deras dyrkan av det förflutna, av antiken och renässansen. (1932, s. 506f)

Kihlman konstaterar att Breven till Cecilia är en uppgörelse med nittiotalets och

Hans Alienus’ skönhetsdyrkan: ”Romanen om Sven Ingelet är historien om

nittiotalistens undergång, i samma utsträckning och mening som romanen om Tomas

Indal kan kallas åttiotalistens tragedi.” (1932, s. 524). Mindre övertygande är Kihlmans

framhävande av likheterna mellan Cecilia och Lydia i Hjalmar Söderbergs Den

allvarsamma leken (1912). Kihlman konstaterar att Lydias väsen liksom Cecilias endast

är sinnlighet, en sinnlighet bortom gott och ont som djuriskt oskuldsfullt låter sig ledas

av instinkter. Men som Kihlman själv tillägger inskränker sig likheterna till en allmän
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väsensgemenskap mellan två olika utformningar av en i och för sig föga originell litterär

kvinnotyp. (1932, s. 505f)

I övrigt utgör Kihlmans kapitel om Breven till Cecilia inte mycket mer än ett

referat av dess innehåll. Kihlman beskriver mer eller mindre uppenbara egenskaper hos

karaktärerna samt återger de centrala händelserna och uttalandena. Delvis är det frågan

om ren parafrasering. Han öser visserligen också beröm över sin svärfar. Om prologen

konstaterar han till exempel: ”Det oförglömliga kapitlet om kamratmötet betecknar väl

höjdpunkten av Lybecks från bok till bok gradvis stegrade mästerskap i att med minsta

möjliga medel, flyktigt, liksom i förbifarten, fixera ett ansikte, en gestalt, en typ.”

(1932, s. 518).

Kihlman anser också att Lybeck strött omkring sig stoff för många verk, men att

det ändå inte är frågan om planlöshet eller intressesplittring: ”Allt hör ihop, allt bringas

att samverka mot ett mål, att underordna sig den konstnärliga helhetens fordringar”

(1932, s. 519). Men Kihlman underlåter nästan helt att analysera hur denna

övergripande helhet är beskaffad. Han konstaterar endast att Ingelets svaghet och

skygghet bottnar i att han aldrig haft ett hem i djupare mening, och att romanen handlar

om skönhetsglädjens otillräcklighet som bärande livsinnehåll (1932, s. 522f).

Förutom i Kihlmans biografi återfinns analyser av Lybecks brevroman i ett par längre

artiklar som under nittiotalet publicerats i tidskriften Horisont. Det är frågan om Anders

Westerlunds artikel ” ’Ord för det djupaste inom mig’. Sven Ingelet och det skrivna

ordet i Mikael Lybecks roman Breven till Cecilia” (nr 1/1995) samt AnnaLena Hållners

”Breven till Cecilia – en roman för 1990-talet” (nr 1-2/1999). Westerlunds artikel tar

som underrubriken antyder fasta på det skrivna ordets fundamentala betydelse för

romanens huvudperson. Hållner framhäver att romanen också har andra dimensioner än

vad hon betecknar som den historiskt-realistiska. Hon säger sig ha valt att i stort sett

bortse från de yttre ramarna för att istället synliggöra underliggande lager. Hennes

artikel består av en rätt fragmentarisk analys av fyra olika komponenter: kamp,

barnlöshet, hav och illusion.

Av ett visst intresse i det här sammanhanget är också Thomas Wulffs avhandling

pro gradu Idealens död – en analys av de arketypiska gestalterna i Mikael Lybecks

prosa (Helsingfors universitet 1986). I den ägnas Breven till Cecilia en analys på ett

tiotal sidor. Wulff tar fasta på inslag som kan ges en jungiansk tolkning, och redogör

bl.a. ingående för symboliken i anslutning till Cecilia. Lybecks författarskap i stort

behandlas också i en avhandling pro gradu av något äldre datum, nämligen Holger
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Rajanders Det morbida draget hos Mikael Lybecks prosagestalter (Helsingfors

universitet 1955). I avhandlingen ges som inledning en utförlig (litteratur)historisk

bakgrund till Lybecks författarskap. Beskrivningen av det morbida fokuseras i

synnerhet på karaktärerna Tomas Indal och Sven Ingelet. Men framställningen är rätt

långt refererande, och de analytiska inslagen härrör huvudsakligen från Kihlmans

biografi.

En annan studie som berör Lybecks produktion i stort är Åke Gulins ”Mikael

Lybeck och den norska litteraturen” som publicerades redan 1931 i Svenska

litteratursällskapets Historiska och litteraturhistoriska studier 7. Merete Mazzarella har

i tidskriften Nya Argus nr 3/1998 publicerat en artikel ”Om konsten och livet – från

Tonio Kröger till Carina Rydberg” där romanen om Sven Ingelet placeras in i ett

litteraturhistoriskt sammanhang. Mazzarella påpekar att det finns en lång tradition av

böcker som handlar om förhållandet mellan konsten och livet, och att den stora

klassikern är Thomas Manns Tonio Kröger (1903).

När Breven till Cecilia utkom år 1920 fick den ytterst lovordande recensioner i

dagspressen. Intressantast är Hagar Olssons långa recension i Dagens Press som

rubricerats ”Ett mästerverk”. Olsson anknöt, i likhet med andra recensenter, till det

svåra i att anmäla ett verk som detta:

Mikael Lybecks nya bok är så stark och rik att jag har svårt att förmå mig att skriva om den
efter en enda genomläsning; jag frestas blott att ytterligare bläddra i den, att ånyo läsa
igenom vackra och sinnrika ställen – och sådana finns på varje sida -, att tänka över hela
denna skapelse, att avväga dess proportioner, att beundra dess finslipade, blixtrande facetter.
Här träder en till mötes en inre styrka och en fulländning, som man har svårt att omedelbart
fatta; man erfar en viss känsla av skygghet inför det arbete dessa parhundra sidor
representera; jag åsyftar icke blott det direkta arbete , som krävts för verkets konception och
utformning, utan än mera den ihållande, genom årtionden fortsatta möda, den tankens kamp,
den stilkänslans brottning med uttryck[s]medlen, som är förutsättningen för en sådan boks
tillkomst. (Dagens Press 20. 11. 1920)

År 1969 utkom Breven till Cecilia i en ny upplaga. Nyutgåvan utgjorde det första verket

i den s. k. Vitterhetskommissionens publikationsserie med äldre finlandssvensk

litteratur. Detta nytryck är intressant så tillvida att romantexten har kompletterats med

några illustrationer av Henrik Tikkanen. Nyutgåvan anmäldes i Hufvudstadsbladet

(17.9.1969) av Helen Svensson, som inte var lika entusiastisk som Hagar Olsson ett

halvsekel tidigare. Svensson betraktade romanens idéproblematik som en aning

förlegad. I sin anmälan betonade Svensson att inte heller intrigen förmår engagera. Men

hon ansåg å andra sidan att dessa svagheter till fullo uppvägs av Lybecks ”utsökta stil-

och analyskonst”.
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1.2 Syfte och uppläggning

I Breven till Cecilia skildras en vändpunkt i huvudpersonen Sven Ingelets liv. Därför

har jag valt att i min tematiska analys lägga tyngdpunkten vid det som gör att verket kan

betraktas som en utvecklingsroman. Även om romanen skildrar en tidsperiod på endast

ett och ett halvt år så hinner huvudpersonen ändå undergå en betydande

personlighetsförändring. Nietzsches Tragedins födelse med begreppen sokratiskt,

dionysiskt och apollinskt lämpar sig ypperligt som referensram för en analys av denna

förändring.

Det ter sig förvisso sannolikt att Lybeck har läst Tragedins födelse (som 1902

utkom i svensk översättning) men att påvisa detta är inte syftet med mitt arbete. I

romanen finns endast en tydlig och uppenbar anspelning på Nietzsche. I ett av sina brev

konstaterar Ingelet: ”Also sprach Wilhelm Neukirch” (s. 195) vilket väcker

associationer till Nietzsches Zarathustragestalt. Min avsikt har varit att utifrån den

nietzscheanska världsuppfattningen framlägga en tolkning som får Lybecks roman att

framstå som en konsekvent och meningsfull helhet. Dessutom är det intressant i sig att

se i vilka avseenden Lybecks roman överensstämmer med Nietzsches filosofi.

Jag återger först i korthet den konstuppfattning och världsåskådning som den unge

Nietzsche ger uttryck för i Tragedins födelse, med tonvikten på sådana inslag som jag

har uppfattat som relevanta för tolkningen av Breven till Cecilia. Den inledande

framställningen av Nietzsches filosofi utgör en nödvändig bakgrund, men i själva den

tematiska analysen är de explicita hänvisningarna till Nietzsche inte särdeles frekventa.

Däremot är min analys i hög grad uppbyggd kring några centrala begrepp i hans

ungdomsverk, nämligen de tidigare nämnda termerna sokratiskt, dionysiskt och

apollinskt.

När dessa begrepp omnämns i själva analysdelen så åsyftas uttryckligen den

innebörd som Nietzsche tillskrivit dem. I fråga om det dionysiska och det apollinska

avviker inte den nietzscheanska innebörden på något särdeles fundamentalt sätt från

begreppens mer generella betydelse. Det kan dock nämnas att Nietzsche betraktar

Dionysos som musikens gudom, medan de antika grekerna ansåg att musiken stod under

Apollons beskydd. Men med begreppet ”sokratisk” avser Nietzsche något helt annat än

det som den grekiska filosofen vanligen förknippas med - det muntliga och det

dialogiska.

Efter redogörelsen för min nietzscheanska referensram följer själva analysen som

är indelad i fyra huvudavsnitt, i kapitel om det sokratiska, den dionysiska verkligheten,
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den apollinska insikten respektive det dionysiskt-apollinska. Genom att lägga upp

framställningen på detta sätt har jag avsett att också genom arbetets struktur visa på i

vilken utsträckning Breven till Cecilia står i samklang med den unge Nietzsches syn på

konsten och livet.

Det första huvudavsnittet fokuserar på det sokratiska (ung. vetenskapliga) och

består av en presentation av huvudpersonen Sven Ingelet och hans liv sådant det

förefaller ha varit fram till de omvälvande händelser som beskrivs i romanen. Min

avsikt har varit att ge en beskrivning av hans personlighet, verksamhet och

mänskorelationer samt av hur han förhållit sig till omvärlden. Det sokratiska framstår

för Ingelets del också som något av ett fadersarv, och i det följande beskrivs därför

fadern Uriels personlighet, hans relation till sonen och hans reduktionistiska världsbild.

I det andra huvudavsnittet som berör det dionysiska övergår jag till att analysera

vad förälskelsen i Cecilia innebär för Ingelets personlighetsutveckling och fortsatta

leverne. I nietzscheanska termer handlar det alltså om hur den sokratiske Ingelet når

utöver den teoretiska människans sfärer till det dionysiska ruset och lidandet.

Kärleksruset för med sig en helt ny livskänsla, som bland annat tar sig uttryck i en

mottaglighet för det mytiska. I detta sammanhang analyseras också det dionysiska i

romanen överlag, och då är det främst frågan om musikens betydelse och om rus och

närvaro.

Efter det känslomässiga uppvaknandet följer en period av tilltagande

självkännedom och insiktsfullhet. Denna utveckling analyseras i det följande

huvudavsnittet som alltså berör det apollinska. På detta stadium präglas Ingelets liv av

brevskrivande, sanningsförmedlande drömmar och resignation. Här ges också en

beskrivning av Ingelets insiktsfulla vänner Otto Erik Minck respektive Wilhelm

Neukirch. Vänskapen framstår i romanen som en viktig motpol till förälskelsen.

Det fjärde och sista huvudavsnittet är uppbyggt kring det dionysiskt-apollinska.

Denna dubbelterm åsyftar Ingelets nya världsbild, i synnerhet hans förändrade syn på

såväl renässanskonstnären Signorelli som konsten i stort. Men hans nyförvärvade

dionysiskt-apollinska världsbild inbegriper också ett nytt människoideal och en insikt

om att det idylliska endast är något illusoriskt. Den tematiska analysen avslutas med en

redogörelse för Ingelets försoning med döden och för det dionysiskt-apollinska lugn

som han uppvisar när han står inför sin egen undergång.
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1.3 Referensram

1.3.1 Nietzsches världsbild

Nietzsche beskriver Apollon och Dionysos som antikens konstgudomligheter. Han

konstaterar i inledningen till sitt verk Tragedins födelse (1902, s. 9) att man tidigare

antagit att det föreligger en motsats i fråga om ursprung och mål mellan två olikartade

konstdrifter. Apollon har enligt Nietzsche fått representera den avbildande konsten

medan musiken har räknats till Dionysos’ sfär (1902, s. 9).

Nietzsches framställan av Dionysos som musikens gud hänför sig uppenbarligen

till det förhärskande synsättet i adertonhundratalets Tyskland. H. K. Riikonen har i

anslutning till detta konstaterat att de gamla grekerna uppfattade Apollon som musikens

gud, och att Nietzsches avvikande tolkning av forskarna J. P. Stern och M. S. Silk

förklarats med ett inflytande av Richard Wagners teorier (1998, s. 131). Riikonen

tillägger emellertid att framhävandet av det dionysiska elementet också i övrigt hade

varit kännetecknande för den tyska kulturen, och att Wagner därmed inte var den enda

bakgrundsfaktorn (1998, s. 131).

Litteraturvetaren Keith M. May poängterar i sin studie Nietzsche and the Spirit of

Tragedy (1990) att Nietzsche i själva verket betraktade Apollon och Dionysos som

gudomliga representanter för allmänmänskliga psykologiska grundlagar. May noterar

att de två gudarna hos Nietzsche står för något annat än den betydelse de tillskrevs

under antiken. Men trots det bör man inte dra slutsatsen att Nietzsche ger en förvrängd

bild av dem. Snarare har han nått fram till en förståelse för sådana utmärkande

egenskaper hos gudarna som var höljda i dunkel vid de tider då de allmänt dyrkades

(1990, s. 1). Enligt May kan historikers förståelse av en äldre tid mycket väl överstiga

dess självförståelse:

After all, historians generally claim to know a time more fundamentally than it knew itself,
and they are right, for they know what the time led up to as well as what preceded it.
However, there is a clearer resemblance between Nietzsche’s Dionysus and the ancient god
of vegetation than between Nietzsche’s Apollo and the Apollo of mythology. (1990, s. 1)

Enligt May uppvisar alltså Nietzsches Dionysos betydande likheter med den antika

fruktbarhetsguden, medan Nietzsches Apollon klart avviker från den bild de antika

grekerna hade av honom. För grekerna stod Apollon för flera olika saker såsom hälsan,

ljuset och lagen och han utgjorde också ett skydd mot det onda. Enligt May förenklar

Nietzsche i Tragedins födelse Apollons väsen, dock utan att förvränga honom.

Nietzsche sammanför Apollons olika funktioner till en enda egenskap. (1990, s. 1)
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May konstaterar att Nietzsche i sitt arbete om den grekiska tragedin betraktar den

mänskliga kunskapen som en uppsättning koder och konventioner bortom vilka

verkligheten tar vid. Poängen är att ingenting existerar i sig självt, utan att det är

människans intellekt som delat upp världen i dess beståndsdelar. Dionysos’ och

Apollons betydelse i Nietzsches världsåskådning sammanfattar May i följande

formulering: ”For the moment, then, we might say that Dionysus means the world ’as it

is’, outside human reckoning, and Apollo means what we humanly make of the world.”

(1990, s. 2f).

Om vi uppfattade världen ”korrekt” d.v.s. utan vetenskapliga eller mytiska

föreställningar, skulle vi stå inför ett slags kaos. Ändå kan världen strängt taget inte vara

kaotisk eftersom den består av en ofrånkomlig följd av händelser. Normalt uppfattar vi i

alla fall världen i apollinska termer, och därmed måste vi iaktta Apollos enda och

oföränderliga påbud. Det är lagen om att individen inte får gå utanför sina gränser. (May

1990, s. 9)

1.3.2 Drömmen och ruset

Den grekiska tragedin var enligt Nietzsches synsätt ett uttryck för den sanna konsten där

det apollinska förbrödrat sig med det dionysiska. Men denna samverkan är också något

som kännetecknar hela den mänskliga tillvaron. För att förstå de två konstdrifterna

måste man, menar Nietzsche, först tänka sig dem som drömmens och rusets från

varandra skilda konstvärldar (1902, s. 10). Mellan dessa fysiologiska företeelser råder

nämligen ett motsatsförhållande som motsvarar det mellan apollinskt och dionysiskt.

Vid frambringandet av drömmens sköna skenvärld är varje mänska enligt

Nietzsche fullständigt konstnär. Denna drömmens skenvärld är förutsättningen för all

avbildande konst och för ”en viktig hälft” av poesin. Man erfar en omedelbar njutning

av sköna former, men det är likväl en drömverklighet. Men också mitt inne i

drömvärlden kan man bevara känslan av dess karaktär av sken. I en dröm med

skräckfyllda scener kan man intala sig själv att det hela bara är en dröm, och att man vill

drömma den vidare. (1902, s. 10f)

Apollon, vars namn betyder ”den skinande”, är ljusets gudom men han behärskar

också den inre fantasivärldens sköna sken. Nietzsche framställer drömtillståndets ”högre

sanning och fullkomlighet” som en motsats till den splittrade och svårfattbara

dagsverkligheten. Medvetandet om den i sömn och dröm helande naturen är en

sinnebildlig motsvarighet till de konstformer som gör livet möjligt och värt att leva.

Men för att drömvärlden inte skall verka patologisk måste den kännetecknas av den
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måttfulla begränsningen och friheten från alltför vilda rörelser, med andra ord av

Apollons vishetsfulla ro. Apollon är individuationslagens gud, det apollinska står för

lugnet hos den enskilda mänskan när hon bildligt talat befinner sig på en bräcklig

farkost ute på ett stormande hav1. (1902, s. 12f)

Beträffande det dionysiska utgår Nietzsche från Schopenhauers skildring av den

oerhörda fasa som griper mänskan när lagen om orsak och verkan förefaller upphävd,

när hon förvirras i sin uppfattning av företeelsernas värld. En annan sida av det

dionysiska är den ”sällhetsfyllda hänryckning” som vid individuationslagens

sönderbrytande stiger upp ur mänskoväsendets och hela naturens ”djupaste urgrund”.

Lättast förstås det dionysiska såsom rus, något som enligt Nietzsche kan åstadkommas

antingen genom narkotiska drycker eller genom vårens ankomst.

När individen ger sig hän åt ruset faller hon i fullständig glömska av sig själv. När

mänskan sjunger och dansar blir hon medlem av en högre gemenskap: ”...hon har glömt

bort att gå och stå och är på väg att dansande flyga upp i luftens rymder. Ur hennes

åtbörder talar förtrollningen.” (1902, s. 15). Under det dionysiska ruset är mänskan inte

längre en konstnär (jfr drömvärlden) utan hon har blivit ett konstverk. Hela naturens

konstnärliga kraft uppenbarar sig till vad Nietzsche kallar ”det ur-endas” högsta

tillfredsställelse, mänskan blir ”knådad och huggen”. (1902, s. 14ff)

Det apollinska och det dionysiska är alltså enligt Nietzsche konstnärliga makter

som uppenbarar sig direkt ur naturen utan att behöva förmedlas av någon konstnär

(1902, s. 17). Drömmens fullkomliga skenvärld och den rusfyllda verklighet, som är

oberoende av den enskilda individens tillvaro, kan alltså betecknas som naturens egna

konsttillstånd. Den mänskliga konstform som Nietzsche ställer högst, och som

exemplifieras av den grekiska tragedin, inbegriper både rusets verklighet och

drömbilden. Denna konst kan man enligt Nietzsche tänka sig som att:

[...] drömkonstnären i dionysisk druckenhet och mystiskt utträdande ur sig själf skiljer sig
från de svärmande körerna och sjunker ned ensam och afsides samt att därvid genom
apollinsk dröminverkan hans eget tillstånd, d.v.s. hans enhet med världens innersta grund
uppenbarar sig i en liknelseartad drömbild. (1902, s. 17)

Den antika grekiska tragedin har, hävdar Nietzsche, uppstått ur den tragiska körsången

och ursprungligen varit endast körsång. I Tragedins födelse återfinns en ingående analys

av den antika tragedins väsen, en analys som utgör ett led i Nietzsches argumentation

för föreningen mellan det dionysiska och det apollinska och för musiken som den

                                               

1
 Liknelsen är ursprungligen Schopenhauers.
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primära konstformen. Det är inte motiverat att här till alla delar redogöra för den

utläggningen. Breven till Cecilia kan betraktas som en tragisk berättelse och för min

analys av den är därför Nietzsches syn på tragedins konstnärliga verkningar av ett visst

intresse. Han avfärdar allt tal om känslourladdningar, katharsis, och menar i stället att

tragedin inbegriper en ”metafysisk tröst” (1902, s. 56). Denna metafysiska tröst består i

en hänvisning till tingens eviga kärna, till det eviga livet (det dionysiska) under

företeelsernas (det apollinskas) oavbrutna undergång (1902, s. 56).

Den antika grekiska kulturen kännetecknades enligt Nietzsches historiesyn av två

motståndares, Apollons och Dionysos’, försoning. Grekerna erfor tillvarons skräck och

fasor och för att alls kunna leva måste de framför sig ställa den olympiska världens

drömskapelse. Ur en ursprunglig skräckinjagande gudavärld utvecklade sig genom en

apollinsk skönhetslängtan så småningom en glädjefylld olymp. Nietzsche jämför detta

med hur rosor bryter fram ur taggiga törnsnår. ”Hur skulle väl detta så ytterst känsliga,

så häftigt begärande, med lidandets förutsättningar så enastående rikligt utrustade folk

kunnat uthärda tillvaron, om ej denna visats dem i deras gudar, omskimrad af en högre

gloria”, skriver Nietzsche. Antikens gudar rättfärdigade mänskolivet genom att själva

leva det. (1902, s. 19 & 23ff)

Lidandets, skräckens och fasornas verklighet utgör enligt det här synsättet en

nödvändig grund för den apollinska skönhetsvärlden. Lidandet framalstrar den

förlösande visionen, Apollon kan inte leva utan Dionysos. Därför måste också den

sanne konstnären vara förtrogen med livets grymheter. I denna belysning framstår Sven

Ingelet i Breven till Cecilia mera som en patologisk drömmare än som den konstnär han

skulle vilja vara. Det sköna och måttfulla hos grekerna vilade på en grundval av lidande

och insikt i grundläggande livsvillkor. Utan denna grundval kan drömmens skenvärld

inte kännetecknas av en apollinsk måttlighet och självkännedom.

1.3.3 Musik och bildgnistor

Nietzsche betraktar musiken som den konstform som föregår alla andra. Han hänvisar

bl.a. till Friedrich von Schillers uttalande om att en viss musikalisk själsstämning

kommer först, innan det poetiska uppslaget. Nietzsche menar att lyrikern först är en

dionysisk svärmare som helt uppgår i det ”ur-enda” med dess smärta och motsägelser.

Han frambringar i form av musik en återspegling av detta ”ur-enda”. Därefter blir denna

musik synlig för honom i en liknelseartad drömbild. Lyriken består alltså i ett bild- och

begreppslöst återsken av ”ursmärtan” och dess återlösning genom skenet. Lyrikern

blickar ned på tingens botten. När musiken sprutar bildgnistor omkring sig uppstår
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lyriska dikter, däribland tragedier. Epikerna är däremot försjunkna i det rena åskådandet

av bilder, medan de dionysiska musikerna inte alls behöver bilderna. (1902, s. 34ff)

Nietzsche poängterar att också folkvisan, i motsats till den helt apollinska epiken,

är ett uttryck för det apollinskas och det dionysiskas förening. Folkvisan är i första hand

en musikalisk världsspegling, en ursprunglig melodi, som söker sig en motsvarande

drömupplevelse och uttrycker denna i ord. Musiken är alltså det första och det allmänna,

liksom det i fråga om tragedin är kören som är det primära och ursprungliga. Språket

efterbildar musiken. Detta är enligt Nietzsche det enda möjliga förhållandet mellan

poesi och musik: språket söker ett med musiken analogt uttryck och erfar på sig själv

musikens makt. (1902, s. 41ff)

I och med att musiken framställs som källan till all (annan) konst, är det intressant

att ta del av hur Nietzsche uppfattar musikens väsen. Han betonar att man på denna

punkt måste vara noga med att skilja mellan väsendet och företeelsen. Musiken ter sig

nämligen som vilja (Nietzsche hänvisar närmare bestämt till Schopenhauers

viljebegrepp) d.v.s. som motsatsen till det estetiska, kontemplativa och viljelösa

tillståndet (1902, s. 45).

Men musiken kan till sitt väsen omöjligt vara vilja, eftersom den i så fall inte

skulle vara konst. Viljan är ju det oestetiska, medan konsten kännetecknas av

intresselöshet. Lyrikern uttrycker sålunda viljans företeelse, och tolkar den i apollinska

bilder:

För att i bilder uttrycka hennes [viljans] företeelse behöfver lyrikern alla lidelsens skiftningar
från ömhetens hviskning till vansinnets dofva raseri; under det inre tvånget att tala om
musiken i apollinska liknelser uppfattar han hela naturen och sig själf i henne blott som det
evigt viljande, begärande, trånande, men i den mån han tyder musiken i bilder, hvilar han
själf i det apollinska åskådandets djupa hafsstillhet, hur mycket än allt, hvad han genom
musikens förmedling åskådar, befinner sig i jagande och pådrifvande rörelse rundt omkring
honom. (Nietzsche 1902, s. 45)

Lyriken är alltså enligt Nietzsche helt beroende av det han kallar musikens ande.

Musiken behöver däremot inte bilder eller begrepp, den endast godtar dem vid sin sida.

Lyrikerns dikt kan inte säga något som inte redan i den största allmängiltighet fanns i

den (inre) musik som tvingade honom till bildspråk. Musikens världssymbolik kan inte

fullständigt uttömmas med språkets hjälp. Musikens sfär föregår och står över all

företeelse. (1902, s. 46)

Medan den apollinska, avbildande konsten uppväcker glädjen över sköna former

så är musiken en omedelbar återspegling av själva viljan. Men även om musiken är det
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mest allmänna språket understryker Nietzsche att man inte bör betrakta denna

allmängiltighet som någon abstraktion:

Hennes allmänlighet är emellertid icke abstraktionens tomma allmänlighet, utan af helt
annan art och förbunden med genomgående tydlig bestämdhet. Hon liknar häri de
geometriska figurerna och talen, hvilka såsom de allmänna formerna för alla möjliga
erfarenhetsföremål och på dessa a priori användbara, dock ej äro abstrakta utan åskådliga
och genomgående bestämda. Alla möjliga sträfvanden, rörelser och yttringar hos viljan, alla
dessa förlopp i människans inre, dem förnuftet kastar in under det vidsträckta negativa
begreppet känsla, kunna uttryckas genom det oändliga antalet möjliga melodier, men alltid
endast i allmänligheten af blott form, utan stoff, alltid enligt sitt ”i-sig-själf”, icke enligt sin
yttre företeelse, så att säga till sin innersta själ utan kropp. (1902, s. 120)

I och med att musiken inte är en avbild av företeelser utan av viljan så framställer den

gentemot det fysiska i världen det metafysiska. Om man i Schopenhauers anda kan kalla

världen förkroppsligad vilja så kunde den alltså enligt Nietzsche lika väl kallas

förkroppsligad musik. Musiken står i ett innerligt förhållande till tingens verkliga väsen,

den före all gestaltning existerande kärnan. Det dionysiska utövar en dubbel verkan på

den bildande, apollinska konsten. Musiken frammanar ett liknelseartat åskådande av det

allmängiltiga dionysiska, och därtill bidrar musiken till att den liknelseartade bilden

framträder starkare. (Nietzsche 1902, s. 120ff)

Musiken som helhet utgör den omedelbara idén av det eviga livet. Endast med

utgångspunkt i musikens ande kan man glädja sig åt en individs förintelse. I den antika

tragedin, och i all konst som inbegriper ett tragiskt element, återfinns en översättning till

bildens språk av en instinktiv, omedveten vishet. Hjältens undergång blir lustfylld i och

med att man nås av insikten att han endast är företeelse. Viljans eviga liv berörs inte det

minsta av hans förintelse.

1.3.4 Den teoretiska människan

För Nietzsche personifierar den atenska författaren Euripides (ca 480-406 f.Kr) en

period av förfall, med honom gick den grekiska tragedin under. Nietzsche uppfattar

Euripides’ tragedier som oäkta, som konstruerade:

Och liksom myten dog för dig, så dog äfven musikens genius: hur du än med giriga grepp
plundrade alla tonkonstens trädgårdar, bragte du det dock aldrig längre än till en eftergjord,
maskerad musik. Och emedan du öfvergifvit Dionysos, öfvergav dig äfven Apollon. (1902,
s. 78)

Enligt Nietzsche hyste Euripides en sokratisk strävan. Det dionysiska och det sokratiska

blev de nya motpolerna. När dramat inte längre fick födas ur musiken, ur det

dionysiska, kvarstod endast den dramatiserade eposdikten. Den tillhör ett apollinskt

konstområde, där varje tragisk verkan är ouppnåelig. Euripides lyckades inte grunda sitt
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drama på enbart det apollinska. Hans odionysiska strävan förde honom i riktning mot

det okonstnärliga och naturalistiska, något som ger Nietzsche anledning att lansera

begreppet estetisk sokratism. Denna estetik lyder enligt Nietzsche en lag som säger att

”allt måste vara fattbart för förståndet för att vara skönt”, en motsvarighet till den

sokratiska uppfattningen om att endast den vetande kan vara dygdig. Kännetecknande

för Euripides var ett kritiskt, förståndsmässigt tillvägagångssätt. (1902, s. 90ff)

Den estetiska sokratismen var alltså enligt Nietzsche den mördande princip enligt

vilken den antika tragedin gick under. Han betraktar både Sokrates och Euripides som

folkförförare vilka bidrog till att ”den gamla maratonska groflemmade duktigheten till

kropp och själ” (1902, s. 97) ersattes av en tvivelaktig upplysning. Nietzsche anklagar

alltså denna upplysning för att försvaga både andliga och kroppsliga krafter.

Den huvudskyldiga till den överdrivna uppskattningen av vetandet var Sokrates,

som förnekade hela det grekiska väsendet. Sokrates betonade att han själv inte visste

någonting, och att han hos framstående statsmän och konstnärer endast påträffade

inbillningen att man visste något. Inte ens mycket framstående personer hade enligt

Sokrates några säkra insikter utan de drevs ”endast av instinkt”. Nietzsche menar att

Sokrates hällde ut antikens trolldryck i sanden, och förstörde den sköna världen. (1902,

s. 96ff)

Nietzsche anknyter till det från Platons dialoger välkända faktum att Sokrates

ibland fick stöd av en gudomlig röst när hans förstånd inte hann till. Men denna röst

avrådde alltid, den instinktiva visheten var hos honom endast något som hindrande

trädde i vägen för den medvetna kunskapsuppfattningen. ”Medan hos alla

alstringskraftiga människor instinkten är den skapande, bejakande kraften och

medvetenheten däremot uppträder kritiskt och varnande, blir hos Sokrates instinkten

kritiker och medvetenheten skapare”, hävdar Nietzsche (1902, s. 100). Sokrates är en

icke-mystiker hos vilken det rationella är lika överutvecklat som den instinktiva

visheten hos mystikern. (1902, s. 100)

För Sokrates hade den tragiska konsten inget sanningsvärde, och dessutom

lämpade den sig endast för dem som var ”föga snillrika” d.v.s. inte för filosofer.

Sokrates påminner i sin egenskap av hjälte i de platonska dialogerna om Euripides’

hjälte som försvarar sina handlingar genom skäl och motskäl och därigenom ofta råkar i

fara att gå miste om det tragiska medlidandet. Nietzsche betonar att det finns ett

optimistiskt element i den dialektiska filosofin, som när den väl nästlat in sig i tragedin

förkväver dess dionysiska livskraft. (1902, s. 103ff)
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Sokrates’ avsaknad av förståelse för den tragiska konstformen får sin förklaring i

tankesättet att dygd är vetande, man syndar endast av okunnighet och den dygdige är

den lycklige. Till följd av det här optimistiska synsättet om att man får det öde man

förtjänar måste tragedins ”metafysiska förtröstan” ersättas av en ”poetisk rättvisa”,

d.v.s. av någon slags gottgörelse som är av denna världen. Enligt Nietzsche var det

alltså denna Sokrates’ rationalism och optimism som drev ut musiken ur tragedin.

Därmed förstördes tragedins, den högsta konstformens, hela väsen.

I och med Sokrates uppstår enligt Nietzsche den teoretiska människan,

vetenskapsmannen. En människotyp som utgår ifrån att genom analys av

orsakssammanhang kunna nå fram till ”varandets djupaste avgrunder”, att med

tänkandet inte bara kunna begripa utan också styra den mänskliga tillvaron i rätt

riktning. Vetandet uppfattas som ett universalmedel. Villfarelser betraktar man som

något entydigt ont, och det finns inte heller utrymme för myter och metafysik.

I Tragedins födelse finns också ett utopiskt inslag enligt vilket den teoretiska

människan förr eller senare måste ”stirra in i det outgrundliga”. I det skedet skulle det

optimistiska begripandets strävan slå över i tragisk resignation och konstlängtan.

Nietzsche låter ”den musikutövande Sokrates” symbolisera en sådan fas. I det här

sammanhanget är det emellertid inte motiverat att närmare gå in på detta tema.
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2 DET SOKRATISKA

2.1 Konstforskaren Ingelet

2.1.1 Den lärde universitetsmannen

Sven Ingelet är konstforskare. Hos honom förenas alltså det estetiska med det

vetenskapliga. Jag redan nämnt att Ingelet i romanens början framställs såsom

hemmastadd i universitetsvärlden, läsaren får veta att han har ytterst få bekanta utanför

de lärda kretsarna. Han beskrivs som frånvarande, okänslig för omvärldens reaktioner

och över huvud främmande för verkligheten utanför universitetsvärlden. Konsul Ragnar

Gullström, en f. d. klasskamrat, ger i samband med sitt förslag om anordnandet av en

klassträff följande skriftliga karakteristik av Ingelet:

Sven Ingelet, Ynglingen, eller när det skulle vara retsamt: Ynglet, han är ju ett eller ett par år
yngre än vi andra. Filosofiedoktor, disputerade om någonting konstigt, ”konstteoretiskt”,
sände avhandlingen även till mig, vänskapsfullt från författaren, jag begrep inte ett muck av
innehållet. Fortfarande kvar vid universitetsbiblioteket, något slags amanuens, är han inte
det? Samt ungkarl och enstöring som du [vännen Otto Erik Minck]. Är han inte det? (s. 13)

Romanens huvudperson är alltså förutom konstforskare också bibliotekstjänsteman på

deltid. Hans liv har präglats av böcker, bilder och lärda utläggningar. Trots att han inte

längre är helt ung, utan närmar sig den yngre medelåldern, får man ett intryck av att han

nästan helt saknar livserfarenhet. Detta konstateras också explicit av vännen Otto Erik

Minck som anmärker att Ingelet saknar den människokännedom som man får genom

”ett visst slags lättsinne” (s. 29). Minck betecknar både sig själv och Ingelet som alltför

allvarliga och betonar att det skall vara måtta i allt. Såväl Ingelets smeknamn

”Ynglingen” som hans förnamn Sven står för oerfarenhet. Ingelet är en främling i

tillvaron, och i ett av de sista breven konstaterar han att han är barnslig fast han aldrig

varit barn, att han inte är gammal, och att han aldrig varit ung (s. 250).

När läsaren inledningsvis får veta att Ingelet är känd för sina föredrag om konsten

och livet så är en av poängerna att han i själva verket vet mindre om livet än de flesta.

När vännen Otto Erik satt och åhörde dessa föredrag frågade han sig vad Ingelet

egentligen vet om livet genom egna rön (s. 30). Som pojke har han bara gått omkring

och ”undrat”, och senare i livet har han bara hållit sig till att läsa böcker och dyrka

bilder (s. 30). I romanens prolog, avsnittet om klassträffen, säger Otto Erik till Sven att

denne borde prövas av annat än vetenskapen, av verkligheten och inte endast av sin

hjärna (s. 30). I själva verket har Ingelet i det skedet redan fått genomgå en sådan

prövning men det vet inte Otto Erik, och inte läsaren heller för den delen.
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Sven Ingelet är alltså en rationalist, men utanför vetenskapens råmärken är det

mycket som han inte förstår. Hans självkännedom är mer eller mindre obefintlig och i

omgivningens ögon framstår han som allt annat än skarpsynt. När han och Cecilia råkas

i ett hotell i Neapel bemöter han hennes försök till konversation med tystnad. Han

beskriver själv mötet i ett av sina första brev: ”Jag såg på dig. Men teg, teg som det

händer studerade män när i böckernas text finns intet att svara med och all deras lärdom

båtar till intet.” (s. 79).

Ingelets återkommande resor till Italien har haft en upplivande inverkan på

honom. Där har verkligheten haft en anknytning till hans forskning och den skönhet han

dyrkat. På Roms gator har han kunnat beskåda minnesmärken från antiken, den

tidsperiod han beundrar och idealiserar. Han vägrar att betrakta Roms kvarlevor från

antiken som något dött. Under sin vistelse i staden skriver han i ett brev till Cecilia: ”Du

utbrast vid vårt första sammanträffande: ’Jag föredrar livet!’ Antiken lever, jag vet det,

här lever den.” (s. 176). I hemlandet kommer han sig däremot aldrig för att företa några

resor (s. 236). Hemma i sin vardagsmiljö är han en frånvarande professorstyp. När

Cecilia tidigare försökt få kontakt med honom ”på gatan där hemma” har det varit dömt

att misslyckas. Det ges i romanen ett flertal illustrationer över hans frånvaro, och hans

okänslighet för omvärldens reaktioner:

Mötte honom en rad unga damer på gatan, så viskade de ivrigt sinsemellan när han passerat,
en och annan till och med vände sig om - ”Vad han ser väldigt bra ut!”
   Sådant tog han icke åt sig, märkte det knappast. (s. 7)

Den han talade med såg han lugnt och fast i ögonen, det generade många. Men han märkte
det icke. (s. 8)

Fram till ”mötet i världsrymden” med Cecilia kännetecknas nästan hela Ingelets tillvaro

av vad Nietzsche kallar det sokratiska. Han har doktorerat som rätt så ung och efter det

har arbetet på en bok om den italienska renässanskonstnären Luca Signorelli (1441-

1523) utgjort det huvudsakliga innehållet i hans liv. Arbetet har emellertid framskridit

långsamt, han har arbetat med studien i omkring åtta år. Hans vetenskapliga skrivande

försvåras av att han samtidigt har stilistiska ambitioner som går ut på att hans bok skall

bli ”konst om konst” (s. 114).

Han vill åstadkomma ett ”stämningsförande skikt” men hans stilistiska

bemödanden verkar närmast gå ut på ordning och perfektionism, med livlöshet som

följd. När Cecilia är trött en kväll ber hon Sven läsa högt för henne. Han ursäktar sig

med att han endast har tråkig läsning till hands: ”[...] du vill naturligtvis höra något

kvickt, livfullt... spirituellt?” (s. 117). Frågan får ett nekande svar, och efter en gäspning
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tillägger Cecilia: ”läs något som du själv skrivit!”. Cecilia betraktar Ingelets

konsthistoriska utläggningar som sömnmedel, medan han själv gör sitt bästa för att

skriva livfullt. Sven Ingelet är med andra ord vetenskapsmannen som skulle vilja vara

konstnär. Men han har inga som helst personliga resurser att förverkliga den

ambitionen.

Ingelet har en (o)vana att jämnt och ständigt strö omkring sig citat. I ett rätt så

tidigt skede av brevskrivandet inbillar han sig vara i besittning av en egen, privat

vishetsbrunn som visserligen till en del fått näring ur en uppsjö av andras utlåtanden,

men det är utlåtanden som han anser sig ha ”filtrerat” (s. 115). Senare börjar han till

följd av brevskrivandet nås av insikten om hur litet ”eget innehåll” han har.

Ingelet erinrar sig att vännen Otto Erik kallat hela hans erfarenhet böcker, men

försvarar sig med att läsning är ett kompetensvillkor för vetenskapsmän. Följande

uttalande ter sig ironiskt, även om det kanske inte skall tolkas som medveten självironi

från Ingelets sida: ”[...] citaten tjäna sedan som styltor, därför stå vi så högt och göra så

svindlande framsteg.” (s. 187). ”Säg, vem har väl något eget?”, frågar sig Ingelet och

rättfärdigar sig med en hänvisning till att alla är tvungna att förlita sig på andras

kunskap.

2.1.2 Betraktelse och viljelöshet

I och med att Ingelet sedan många år förskansat sig i universitetsvärlden har han rätt

långt kommit att präglas av den konstforskning han ägnat sig åt. Hans tillvaro har dels

bestått av det teoretiska, det vetenskapliga skrivandet, och dels av estetisk betraktelse.

Denna betraktelse har medfört att han förhåller sig till sin omvärld som till ett

konstverk, och att hans verklighetsuppfattning har förvrängts av hur saker och ting

framställs i konsten.

Den fullkomnade skönheten i konsten har lett till att Ingelet tagit avstånd från

verkligheten med alla dess bristfälliga, fula och disharmoniska drag. Ett av breven

innehåller en bekännelse om att han i ett tidigare skede av sitt ”ensamma drömmarliv” i

hemlighet ägnat sig åt att skriva vers, men inte till levande utan till bildkonstens

oåtkomliga kvinnor (s. 82). Hans konstintresse berör den apollinska, avbildande konsten

och den glädje över sköna former som kännetecknar detta slags konst. I sina föredrag

om konsten och livet har han med stor värme talat om proportioner, linjer och former.

Hans utläggningar om konst berör alltså främst den formella sidan. Han intresserar sig

dessutom av allt att döma uteslutande för det idealestetiska, det vackra. När han
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beskådar antikens tempel är han full av beundran: ”Vilka mästerverk! Vilka ädla

proportioner, vilken underbart lugn harmoni!” (s. 132).

I samband med Ingelets uttalanden om döden ges läsaren en hänvisning om hur

intresset för den apollinska konsten återspeglas i hans världsbild. När Leo Lewenhult

under klassträffen uttalat sig beklagande om de fem kamrater som avlidit tar Ingelet på

sig rollen som dödens försvarsadvokat. Till dödens förtjänster hör enligt Ingelet att den

befriar från livets lidanden och grymheter. Hans idealestetiska konstsyn tar sig också

uttryck i kritik av den bildkonst som enligt hans förmenande förvanskat döden.

Beträffande den personifierade döden konstaterar Ingelet att de tomma, skrämmande

ögonhålorna inte hör till honom, han har en själfull och lugn blick (s. 45). Ingelet ägnar

inte en tanke åt att döden ofta infinner sig oombedd och i förtid. För honom är döden en

fullkomnare, och därmed den ideale konstnären:

Alla röjer vi, till och med de försiktigaste bland oss, någon gång i ord eller gärning ett eller
annat fult drag, ofta ett löjligt. Är det för mycket sagt? Så kommer döden - och minnet av det
fula förbleknar, utplånas, det löjliga blir rörande, mänskornas röster få en vänlig och nästan
varm klang när talet faller på dem de nyss gjorde spe av. Det är dödens förtjänst. Och mäter
vi honom med den måttstock jag helt naturligt frestas att anlägga, åtminstone till sist:
konstnär är han, i sin art oförliknelig, Fullkomnaren. Livets främsta och underbaraste
skapelser, de stora andarna... jag kunde också kalla dem: de förtidiga... först när döden lagt
sista handen vid verket öppnas våra ögon, tvingas vi att se... den höga resningen,
proportionerna, mästarinseglet. Det är dödens triumf över sig själv och oss: odödligheten. (s.
46f)

Ingelet bedömer alltså i sista hand döden på estetiska grunder. Han uttalar sig här om

döden, men hans synsätt är analogt med hans livsuppfattning. Denna längtan efter

estetisk fullkomning är lika livsfientlig som den är dödsbejakande. Att Ingelet inte är

lika främmande för döden som de andra har därtill en annan förklaring, som jag skall

återkomma till i samband med min analys av självmordet. Ingelets dödsdyrkan har

nämligen också ett samband med att han söker försona sig med döden efter att han blivit

medveten om sin bristande livskraft.

Ingelets hyllning till döden i dess egenskap av fullkomnare har sin motsvarighet i

det livsfientliga i hans skönhetssträvanden. Ingelet står främmande för, och undflyr, den

del av tillvaron som inte svarar mot hans estetiska ideal. T.ex. den padda som han först

möter i verkligheten, och som sedan återkommer i en dröm, representerar det fula och

otäcka som Ingelet vägrat befatta sig med. Nu tvingar Cecilia honom att greppa tag om

paddan; ”kärleken övervinner allt” konstaterar Ingelet (s. 142). I sitt förträngande av

verklighetens mindre trevliga sidor lever Ingelet upp till den beskrivning som Nietzsche

ger av den moderna, sokratiska människan. Denne vågar inte längre anförtro sig åt
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tillvarons ”fruktansvärda isande ström” (1902, s. 140). Det här betraktar Nietzsche som

en följd av den vetenskapliga världsåskådningens inneboende optimism:

Hon [den moderna människan] vill icke längre ha någonting helt, något, som äfven innefattar
all tingens naturliga grymhet. Därhän har den optimistiska åskådningen förvekligat henne.
(1902, s. 140)

Medan Ingelet i sin hemstad knappt alls noterar sin omgivning så är han under besöken i

Italien desto mer uppmärksam. Det italienska landskapet betraktar han som om det vore

ett konstverk, och i breven målar han med pennan upp det som han har sett. I sitt tredje

brev till Cecilia ger han t.ex. följande beskrivning av Etna:

Luften, fonden, hade en svagt fosforescerande, gulaktig kalkton över sig, kratermolnen lågo
staplade på varandra som orörliga bollar i en tät, gråblå klunga, så purprades deras kanter,
det var som om blod pressats fram ur dem, och solen steg högre, de snötäckta
lavaregionernas indigo blev till karmin, nyanser smälte i nya, allt rikare nyanser, jag åsåg en
sagolik skapelseakt, belysningen spred sig som färgbrand från sluttning till sluttning, nådde
pinieskogarna, tidigare nästan svarta, därpå brunröda ett ögonblick innan den djupa grönskan
avslöjades, och snart tändes reflexer av dagens uppgångna sol i de tusen lantgårdarnas
fönster - undret var fullbordat. (s. 70f)

”Härlig är han!”, utropar Ingelet åsyftande Etna utan att tänka på att aktiva vulkaner

också kan ge upphov till förödande eruptioner. Han hyllar den apollinska skönheten,

men förtränger det dionysiska. Betraktelsen av konst, och av verklighet uppfattad som

konst, kännetecknas också av intresselöshet. En liknande intresselöshet återfinns i

vetenskapen, i dess neutrala och distanserade objektivitet.

Ingelets vetenskapliga och estetiska inriktning har medfört att hans personlighet kommit

att präglas av viljelöshet. I och med viljelösheten saknar han också handlingskraft. När

Ingelet i ett av de sista breven nått fram till en viss självkännedom undrar han om han

har för mycket estetik i sig: ”Är det därför jag så sällan förmår fullfölja vad jag ämnat,

överhuvud aldrig gör något som duger? Vad tjänar ett sådant liv till?” (s. 262). I det näst

sista brevet (s. 267f) skriver Ingelet att han studerat handlingskraftens teori. Han säger

sig t.o.m. ha omsatt den i praktiken, men det har skett genom en destruktiv handling

som inte kräver någon kraftansträngning: han har bränt upp sitt manuskript.

Ingelet är en man som artigt stiger åt sidan när han möter en världsvan duva som

anser sig ha ensamrätt till trottoaren (s. 10). I ett av breven citerar Ingelet ett uttalande

av den norska författaren Sigbjörn Obstfelder om handlingskraften som något

fundamentalt i mänskolivet:

Hvad er livet andet end en modstand mod noget udenom en, som vil forme en, og som hvert
menneske sætter sit eget selv op imod. (s. 139)
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”Känslan är i sig själv blind, har behov av förståndets hjälp för att finna de rätta medlen

att ernå tillfredsställelse och sedan påkallas vår handlingskraft för att tillämpa dessa

medel” (s. 138f), skriver Ingelet också, denna gång citerar han den franske filosofen

Auguste Comte. Och Ingelet fortsätter: ”Förstånd har jag nog men det båtar mig föga.”

Han är inlåst i den vetenskapliga rationalismen. Förutom handlingskraft har han också

varit i avsaknad av det som här kallas känsla, men som mer eller mindre konvergerar

med Nietzsches musikbegrepp. Som jag tidigare omnämnt utgör musiken enligt

Nietzsche det mest allmängiltiga uttrycket för de förlopp i mänskans inre som ”förnuftet

kastar in under det vidsträckta negativa begreppet känsla” (1902, s. 120).

2.1.3 Det skrivna ordet

Redan innan mötet med Cecilia har det skrivna ordet varit centralt för Ingelet. I sin

egenskap av konstforskare har han i huvudsak uttryckt sig skriftligt, och också i detta

avseende har den vetenskapliga verksamheten satt sin prägel på hans personlighet. Det

skrivna ordets betydelse för Ingelet hänger också samman med den saknade

innerligheten, hans oförmåga att i tal ge uttryck för det personliga och väsentliga. Till

denna del bör inriktningen på det skriftliga visserligen också ses som en följd av hans

skygghet, som i sin tur ges en förklaring i hans familjebakgrund. I ett av de sista breven

(s. 265) finns en intertextuell hänvisning till Platons Faidros som bland annat signalerar

att det skriftliga versus det muntliga utgör ett centralt tema i romanen.

Den enda gång Ingelet fått uppleva det slag av andlig gemenskap som han

betecknar som innerlighet var i hans förhållande till den unga flickan som var stum efter

att ha varit med om en drunkningsolycka. Det ligger nära till hands att anta att flickan

lyckades komma Ingelet nära just tack vare att hon var stum, och kommunicerade

genom små papperslappar. Om sig själv skriver Ingelet i ett av breven till Cecilia:

”Skrivna, icke muntliga, icke många, äro mina ord för det djupaste inom mig. Nu som

nästan alltid.” (s. 103).

Den unga flickan, vars namn läsaren inte får veta, hade som tretton år gammal

simmat alltför långt ut, gripits av stelkramp och sjunkit. Hennes bröder lyckades rädda

henne och återkalla henne till medvetande, men då hade hon redan förlorat talförmågan.

Ingelet hörde därför aldrig henne tala, han såg bara hennes leenden. Till Cecilia skriver

han följande om flickans sätt att kommunicera:

Ett litet, litet notes-block bar hon ständigt i kjolfickan, små perforerade blad, dem skrev hon
på och räckte mig, otroligt snabbt skrev hon ned sina infall, sällan frågor, oftast nöjde hon
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sig med att skaka på huvudet, munnen sluten men oändligt känslig. Gestalten späd, kanske
oansenlig, i stället lyste ur blickens ljusblå klarhet en stark själ, som tidigt härdats. (s. 105)

Även om det skrivna ordet (visserligen av olika skäl) var viktigt för både Ingelet och

den unga flickan så framstår de i flera avseenden som varandras motsatser. Trots att

flickan av nödtvång måste hålla sig till det skrivna så uppvisar hon en omedelbarhet

som Ingelet saknar. ”Otroligt snabbt” skriver hon spontant ned sina tankar som Ingelet

kallar ”infall” (s. 105). I och med drunkningsolyckan har hon utvecklats till en tidigt

härdad personlighet. Ingelet däremot föredrar det skrivna framom det talade till följd av

sin skygghet. Det är rimligt att anta ett samband mellan detta och det faktum att han valt

att ägna sitt liv åt vetenskaplig forskning. Han är främmande för den spontana

omedelbarhet som flickan trots sin stumhet strävar till. Hon ägnar sig åt en form av

skrivande som står mycket nära det talade och improviserade.

Ingelet skriver i ett brev att läkarna angav dödsskräck som orsak till att flickan

förlorade talförmågan. I den mån han själv saknar talförmåga är det snarare av rädsla för

livet. Hans ovilja att uttrycka sig muntligt har sina motsvarigheter i det att han söker sig

bort från sin egen samtid till antiken och renässansen, och i att han genom sitt intresse

för det sköna försöker förtränga verklighetens avigsidor. Men det skrivna ordet är i

Breven till Cecilia inte bara en motpol till det muntliga och omedelbara utan också en

motpol till den konkreta verkligheten.

Ingelet lever genom det skrivna, och i det skrivna. Medan han i det verkliga livet

som sagt t.o.m. underkastar sig en ”världsvan duvas” vilja så fungerar det skriftligas

sfär som ett frihetens rike. I samband med prologens episod med duvan återger

berättaren hur Ingelet resonerar då han fogligt stiger åt sidan:

Allvarsam och tankfull fortsatte Sven Ingelet sin väg gatan framåt. Med raska steg. Plötsligt
hejdade han sig – en duva, en tydligen mycket världsvan duva kom trippande emot honom
utan att väja, utan att hysa minsta tvivel om sin ensamrätt till trottoaren, han insåg det strax
och trädde höviskt åt sidan. Sådana små avbrott roade honom, de liknade nyckfullt eller av
misstag satta kommata i en fortlöpande mening, kunde ibland föranleda oväntade, till och
med nyttiga betraktelser. Javisst, alldeles riktigt, sade han sig, varför egentligen skynda?
Vart man än går, vad man än strävar efter, så är det ju själva vägen som är meningen, trots
allt, målet är bara punkten som anger att nu är meningen slut. Och punkt kan man sätta när
man vill. (s. 10)

Det skrivna ordet är det primära för Ingelet, han uttalar sig till och med om livets

mening utgående från skriftspråkets terminologi. Duvan förliknar han med ett komma i

en skriven mening, men i ett avseende haltar liknelsen. I det verkliga livet är det duvan

som avgör var kommat skall placeras, men i sitt skrivande kan Ingelet kommatera efter
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sin egen vilja. Att Ingelet också har ett behov av att utnyttja denna frihet noterar Cecilia

i ett av sina få brev, Ingelet skriver i sitt svar följande:

   Ett brev från dig, Cecilia, igen ett brev!
   Men nu upphör jorden snart att kretsa kring solen: du har i ett ögonblick av spänd
uppmärksamhet varsnat hos mig ”en manhaftig lust att inte kommatera som andra mänskor.”
Nej vad säger du! Nåja, medges, någon gång finns det verkligen en liten avsikt i vad jag gör,
denna gång en oppositionell liten avsikt, inkonsekvenserna ser jag bäst själv, icke heller
pulsen slår alltid regelbundet. Livet har lagar som tvinga en svag man till lydnad, där är jag
maktlös undersåte, i min text är jag suverän och andas helt efter egen rytm, den avbryter jag
icke framför varje litet motstånd, varje blekt litet om och men som möter. Mon rythme c’est
moi. (s. 182f)

Det är i första hand i sitt skrivande som Ingelet ger uttryck för sin personlighet, i det

verkliga livet kan han inte göra sig gällande utan får anpassa sig efter det yttre

motståndet. Detta är också en orsak till att han inte finner det strikt vetenskapliga

skrivsättet tillfredsställande utan vill åstadkomma ett ”stämningsförande skikt”. Men det

hör förstås till bilden att hans ”privata vishetsbrunn” är näst intill obefintlig. I det

skrivna ordets sfär har han sin frihet, men den blir snarast ett självändamål. Han

kommaterar på ett egenartat sätt, men gör det inkonsekvent och han konstaterar själv att

det bara i enstaka fall finns någon ”liten avsikt”.

I sitt skrivande uppvisar Ingelet en aktivitet som utgör en skarp kontrast till hans

oförmåga till handling i det verkliga livet: ”Om du visste, Cecilia, huru ofta jag kört bort

pratsjuka, påträngande substantiv som icke hållit sig till sak, utbytt bleka,

överansträngda adjektiv mot friska och blodfulla släktingar, icke sällan från landet,

högstegenhändigt givit verb efter verb på ändelsen om de vägrat att böja sig regelrätt.”

(s. 15). Ingelets önskan att i det skrivna ordet skapa ett substitut för det omedelbara och

innerliga tar sig uttryck i en strävan att skriva själfullt. Han nämner att en ”inre

rikedom” är en förutsättning för att en dylik ambition skall kunna förverkligas, men

förtränger insikten om att han själv saknar denna rikedom:

Stil… ja… stil är för mig ett personligt inres egen rytm och mest fulländade uttryck, fast och
samlat, så att konst och natur helt uppgå i varandra – starkt och dock känsligt i sin enkla
linjerenhet, även färgkänsligt, så att den sköna eller fula sanningen eller lögnen får fullt
levande form – genomskinligt och besjälat, så att även det outsägbara kan lysa igenom.
Vilket förutsätter en viss inre rikedom, åja. En icke ringa. Bara det. (s. 112)

För Ingelet är det skrivna rentav mera verkligt än allt annat. I sitt femte brev konstaterar

han: ”I går flöt platt intet bläck till din ära, Cecilia, vilket nogsamt visar att du är glömd

[…]” (s. 87). Anders Westerlund (1995, s. 74) har påvisat att det under Ingelets

skämtsamma tonfall ligger en återkommande tanke på att endast det i skrift bekräftade

är fullt verkligt, och att det som inte uttryckts i skrift inte heller existerar. Till stöd för
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detta anför Westerlund också ett par yttranden som Ingelet fäller i en dröm i vilken han

befinner sig i det antika Rom. När Ingelet möter en person som påstår sig vara kung

invänder han att denne inte nämns i skolans historieböcker, och beträffande en ceremoni

i Colosseum i vilken han deltagit konstaterar han att tryckta referat redan utdelats i Rom

(1995, s. 76). Westerlund tillägger att återgivandet av bland annat drömmar och samtal

förefaller vara Ingelets strategi för att förvandla det upplevda till text, d.v.s. till vad han

uppfattar som en högre grad av verklighet (1995, s. 77).

Westerlund omnämner dessutom att Ingelet i sin egenskap i konsthistoriker i

första hand arbetar med vetenskapliga texter, medan de egna känslorna kommer i andra

hand. Det är också symboliskt betydelsefullt att Ingelets första möte med Cecilia sker i

samband med postutdelningen på hotellet där de båda bor (1995, s. 75). Cecilia räcker

ett av breven till Ingelet och säger "Se här… det är till er, doktor Ingelet.” (s. 78).

Westerlund noterar att Cecilia förknippas med ett brev, d.v.s. med en skriven text, och

att hennes uttalande också kan avse henne själv (1995, s. 75). Vid sidan av det faktum

att hon är skön som kvinnorna i bildkonsten väcks konstforskaren Ingelets intresse för

henne alltså också av att hon räcker honom något nedskrivet.

När det gäller det skrivna ordets betydelse för Ingelet fram till mötet med Cecilia måste

ännu hans skoluppsats nämnas. Av prologen framgår att Ingelet en gång under sin

skoltid fick i uppgift att skriva en uppsats med rubriken ”Ett av våra husdjur”. Ingelet

valde att skriva om aporna, men hans vän Otto Erik Minck tog alstret ifrån honom. På

vännens förmaning skrev Ingelet sedan en ny uppsats som bättre överensstämde med

det som eleverna förväntades skriva under en dylik rubrik. Minck har sparat sin väns

uppsats och han läser upp den för Ingelet strax innan klassträffen. Minck konstaterar att

Ingelet under skoltiden uttryckte sig så personligt att klasskamraterna skulle ha drivit

med honom i det oändliga. Som ett inslag i romanen handlar uppsatsen de facto om den

vuxne Ingelet, om Cecilia, och om deras relation till varandra. Att Ingelet skriver om en

apa under rubriken ”Ett av våra husdjur” anspelar också på människans animaliska

egenskaper. Eftersom skoluppsatsen fungerar som ett koncentrat av en övergripande

tematik i romanen återger jag här den i sin helhet:

Vi hade för tre år sedan en helt liten apa, en hona, i en stor bur hemma hos oss i vårt hus.
Hon liknade mycket en människa, ehuru hon bara var ett djur, därför vill jag här jämföra oss
med hvarandra. Sedan blef hon sjuk och dog. Hon var mycket mild och tålig, när hon dog,
jag undrar om människorna äro det? Nästan alla dagar lekte jag med henne lite, ty hon tyckte
om att leka. Det tycker jag också om. Hon härmade mig ofta och jag skrattade, själf härmar
jag ganska träffande, tror jag, både lärare och kamrater, men aldrig elakt. Det gjorde icke hon
heller.
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   Den apa, jag talar om, var på sätt och vis klokare än jag då var, åtminstone slugare. Man
kallar det förställningskonst. Hon föredrog mitt sällskap framför andras, kanske därför att jag
icke var så stor och klok som de andra människorna, eller kanske därför att jag var så lätt att
narra, emedan jag litade på henne. En gång bet hon mig i kinden. Hon var falsk och tjufaktig,
man skall aldrig lita på någon, ja hon var visst också oanständig. Men hvem vet hurudan man
är, när man älskar.
   Jag har läst om aporna, att de kunna visa stor uppoffring för det allmänna bästa. Därmed
menas icke fosterlandet, utan stammens försvar. Det är ett vackert drag, som jag gärna ville
hafva, men jag undrar om man kan lära sig något sådant som själfuppoffring?
   Aporna sägas hysa den ömmaste kärlek till sina ungar, äfvensom medlidande med de små
och svaga. Den senare känslan hyser jag också. Af lust att såra handlar jag aldrig mot någons
vilja, och har jag straffats för olydnad, så har jag ändå alltid känt mig hafva rätt att handla
just så som jag gjort. Däri tror jag mig stå över aporna, men min far skrattade åt mig, när jag
sade honom det.
   För öfrigt äro aporna mycket vigare och behändigare än jag. De äro särdeles komiska, när
de äro allvarliga. När vår lilla apa var inställsam, liknade hon jungfru Durberg. Jag önskar att
jag kunde göra ett så förnuftigt bruk af mina erfarenheter som aporna. Likasom de har jag ett
förträffligt minne, men gäller det att undgå faror, eller att värja sig mot sådana, är jag
ofantligt underlägsen. Däremot är jag pålitlig i vänskap, det äro aporna icke, låt vara att de
stundom visa tacksamhet. Hafva deras lidelser blifvit väckta, så veta de icke till sig, de se
ingenting, höra ingenting, blifva med ett ord sagdt rasande. Jag för min del är tyst och stilla,
när lidelsens stormar rasa inom mig.
   Häraf torde framgå, att aporna i ofantligt mycket äro alldeles som vi människor. (s. 24ff)

I och med det starkt personliga i denna uppsats från Ingelets barndom framstår den som

en kontrast till hans senare vetenskapliga skrivande, men också som en parallell till de

dryga trettio brev han skriver till Cecilia. Redan under skoltiden har Ingelet alltså haft

ett behov av att ge uttryck för det mest personliga i skriftlig form, av allt att döma för att

han saknat vad Kihlman kallar ”ett hem i djupare mening” (1932, 522). Medan den

vuxne Ingelet först när det är för sent inser att han i sina brev alltför lättvindigt skänkt

Cecilia sitt förtroende, så räddades han under skoltiden av vännen Otto Erik från att bli

till allmänt åtlöje.

Det finns en tanke bakom Otto Erik Mincks högläsning av Ingelets skoluppsats.

Klassträffen är bara en förevändning, Mincks huvudsakliga avsikt är att föra in samtalet

på det personliga. Han och hans syster Malin har noterat att Ingelet under den senaste

tiden varit nedstämd och gett ett frånvarande intryck. I ett försök att bryta Ingelets

tystnad beträffande inre angelägenheter kommenterar vännen Minck uppsatsen på

följande sätt: ”Tja. Men krian är inte alls så dum som du förmodligen tror, jag finner

lärorika barnsligheter här och där, lustiga tillika: man ska aldrig lita på någon – vem vet

hurudan man är när man älskar – jag för min del är tyst och stilla… och så vidare.” (s.

28). Men medan Otto Erik under skoltiden kunde rädda sin vän genom att ta ifrån

honom den text han skrivit, så står det nu inte i hans makt att få Ingelet att tala. Den

sistnämndes ord för det djupt personliga är skriftliga och inte muntliga.
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2.2 Fadersarvet

2.2.1 Den saknade innerligheten

Sven Ingelets längtan efter ”innerlighet” är ett allestädes närvarande inslag i Breven till

Cecilia. Innerligheten står för en känsla av själslig gemenskap, något som han saknar i

sina mänskorelationer. Detta gäller såväl för umgänget med fadern, de närstående

vännerna (syskonparet Minck) som för kärleksförhållandet med Cecilia. Medan Ingelet i

andra avseenden genomgår en fundamental förändring under den tid som skildras i

romanen, så utgör hans längtan efter innerlighet ett konstant element. Även om Cecilia

fungerar som en slags tändande blixt som väcker honom till liv så kan han aldrig

komma ut ur sitt eget väsen, som han till slut resignerat upplever som ett fängelse (s.

138).

Endast tillsammans med den unga flickan har Ingelet tyckt sig uppleva det han

kallar innerlighet. Men den relationen ligger långt tillbaka i tiden, och till följd av

flickans frånfälle varade den inte särdeles länge. Som jag tidigare visat var det inte utan

betydelse att flickan gav uttryck för sina känslor och tankar i skriftlig form, på små

lappar. Ingelets relation till Cecilia är framför allt sinnlig, och han inser så småningom

att de inte kan uppnå någon andlig gemenskap:

[...] vi måste hjälpa varandra, Cecilia, nu gå våra själar åt var sitt håll, gå vilse, vi nå icke
innerligheten... ägandet i djupare mening. Anser du det för en utopi? Ånej, jag har upplevat
det! Vem är du? Jag vet det icke, vet icke vem som bär skulden, men sök att förstå mig! (s.
244)

Trots sin häftiga förälskelse i Cecilia upplever Ingelet en starkare själslig gemenskap

med den sedan länge döda unga flickan. När Ingelet är sängliggande i feber skriver han

om den unga flickan i ett brev till Cecilia: ”Ser du, hon står så oändligt högt över mig,

liksom på ett förklaringens berg bortom det mörka vattnet, och i blicken är ingen harm

att se, ingen förebråelse, det är ju inte du, Sven, säger hennes blick, inte din själ, nu är

du igen dum och modfälld.” (s. 208).

Ingelet är en enstöring om vilken prologens berättare konstaterar: ”Av allt att

döma var en enda riktigt förtrogen vän, Otto Erik Minck, nog för Sven Ingelet.” (s. 14).

Strängt taget har Ingelet inte en enda ”riktigt förtrogen” vän, men å andra sidan framstår

Mincks syster Malin som en lika god vän som brodern. Ingelets vänskap med syskonen

Minck utgör ett centralt inslag i romanen. Medan den unga flickan inte på långa tider

hört till de levandes skara, och Cecilia främst bidrar till en tillfälligt stegrad livskänsla,

så är vänskapen något mer bestående. Efter hand som Ingelets förälskelse i Cecilia
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omöjliggör koncentrationen på allt annat märker syskonen Minck att han ger ett

frånvarande intryck. Men både Otto Erik och Ingelet är ”skygga av naturen” och Otto

Erik upplever att deras vänskap bygger på en tyst överenskommelse att inte ställa

närgångna frågor.

När Sven skriver om ”familjen Ingelet” respektive om sitt ”hem” använder han

citationstecken. Hans mor har dött långt tidigare, likaså hans halvsyster Eglé. Sin

skygghet förklarar Ingelet i ett av breven med att han sedan länge känt sig som en

främling i sin egen familj. Mellan honom och fadern Uriel råder vad han betecknar som

”ett […] onaturligt förhållande” (s. 91). Det skrivna ordets betydelse för Ingelet har en

tydlig koppling till den saknade innerligheten. Inriktningen på det skriftliga kan som

sagt delvis förklaras med vetenskapsutövandets karaktär, och därmed ses som en

motsvarighet till viljelösheten och den estetiska betraktelsen. Men att Ingelet har svårt

för det muntliga och omedelbara framstår också som en följd av uppväxttiden och

hemmiljön. I och med moderns tidiga död personifieras Ingelets uppväxt i fadern Uriels

person. Han framstår i sin tur som en representant för naturvetenskapen och

positivismen.

Medan Ingelet befinner sig någonstans i gränslandet mellan konsten och

vetenskapen, så är fadern till sin personlighet en mycket mer utpräglad vetenskapsman.

I epilogen ingår ett brev av Uriel till Otto Erik Minck där den förre avsäger sig allt

ansvar för sin sons självmord. Fadern känner sig anklagad, men försvarar sig genom att

hänvisa till positivistiska vetenskapliga uppfattningar. Ingelets personlighet framstår

därmed som präglad av vetenskapen både direkt (genom hans verksamhetsfält som

vuxen) och indirekt genom att fadern personifierar den känslokalla vetenskapen.

2.2.2 Uriel Ingelet

Fadern Uriel Ingelet får läsarna främst lära känna genom sonens brev, men också genom

det brev som Uriel skriver till Otto Erik Minck efter Svens självmord. Även i prologen

omnämns fadern i ett par sammanhang. ”Hur är det med hans gamla pappa?” (s. 13),

avslutar Ragnar Gullström sin beskrivning av Ingelet i sitt brev till Otto Erik Minck (i

vilket Gullström framlägger sitt förslag om en klassträff). Fadern omnämns också i den

diskussion om Ingelets nedstämdhet som Otto Erik Minck för med sin syster Malin:

[Malin:] ”Än fadern då? Med ett sådant… original att brås på kan man nog bli underlig till
sist. Rör han sig alls ute, kanslirådet?… jag har inte mött honom.”

[Otto Erik:] ”En hård man, en hård man.” (s. 21)
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Av Sven Ingelets skoluppsats om aporna (s. 24ff) framkommer att fadern skrattat åt

honom när han trott sig stå över aporna i och med att han aldrig av lust att såra handlar

mot någons vilja. Faderns attityd återspeglar hans tendens att reducera människan till ett

djur bland andra. Men i övrigt ger prologen inte någon klar bild av fadern, det framgår i

stort sett endast att han är en känslokall gammal enstöring med kansliråds titel. I

romanens brevdel omnämns Uriel för första gången i samband med en

penningförsändelse till sonen i Italien: ”Tre rader från min far. Han sänder mig pengar,

växeln ställd på Credito Italiano i Rom. Och frambär sin högaktning. Inalles tre rader.”

(s. 91).

Den kortfattade skrivelsen från fadern föranleder Ingelet att för Cecilia berätta om

sin familjebakgrund: om sitt ”hem” (citattecknen är Ingelets) och om sitt främlingskap i

förhållande till fadern. Skildringen av faderns karaktär återfinns i det sjätte brevet,

daterat den 21 februari 1912 (s. 91ff). Sven Ingelet uppger att han med ”tillkämpat

lugn” försöker säga det viktigaste om fadern. Eftersom beskrivningen är skriftlig tror

han sig kunna undvika frestelsen att uttrycka sig på samma sätt som fadern, nämligen

med ett hånfullt tonfall. Svens förhållningssätt till fadern präglas av bitterhet, men också

av såväl medlidande som beundran. För Cecilia beskriver Sven sin åldrige far på

följande sätt:

Vad vet jag egentligen om Uriel Ingelet? Att han sällan, ogärna och sällan publicerar sitt inre
i direkta uttalanden, att somliga anse honom icke fullt normal, att han det oaktat ännu är
övermåttan klok och skarpsynt. Kallt och sarkastiskt närmar han sig sitt åttionde år, lång och
ståtlig, rakare och ståtligare än de flesta vid hans ålder, anletsdragen av sträng skönhet,
klassisk skönhet. Ett imponerande yttre.
   Från skolorna och skolöverstyrelsen har han tagit avsked, lever sedan sexton år tillbaka
nästan utan umgänge. Jag är enda barnet, numera, det erinrar han sig icke, hans intressen gå
åt annat håll, gå så gott som uteslutande under rubriken: latin och zoologi. Kuriöst, icke sant?
Två så vitt skilda discipliner: landfästen för en bro över ett djupt, djupt lidande. Sedan sexton
år tillbaka. Romarspråket utgångspunkten, hans ämne som pedagog, hans verkliga
fackstudium. (s. 93f)

Uriel Ingelet har alltså gjort sin dagliga gärning på olika skolor och vid

skolöverstyrelsen. Han har inte i den meningen varit vetenskapsman, men han måste

rimligtvis ändå ha en akademisk bakgrund. Såväl hans undervisningsämne, hans

intressen, hans livsföring som hans världsbild anknyter till det vetenskapliga. Han har

undervisat i lärdomsspråket latin, och i synnerhet genom sin tjänst vid skolöverstyrelsen

måste han ha kommit i kontakt med pedagogiska teorier. Av det brev som han skriver

till Otto Erik Minck med anledning av Svens självmord framkommer att han faktiskt

betraktar sig som en insiktsfull expert på uppfostran och undervisning (s. 281f). Uriels
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största intresse förutom latinspråket är zoologin som i romanen kan anses representera

naturvetenskapen över huvud.

Under Sven Ingelets barndom har det till följd av faderns zoologiska intresse

funnits otaliga levande djur i hemmet. Bland djuren fanns en apa, och det var den som

inspirerade Sven att skriva sin egenartade uppsats om ett husdjur. Men när Sven skriver

sina brev till Cecilia har det redan länge endast funnits döda djur i Uriels hem:

Nu är allting dött – sedan sexton år tillbaka. Hans sanctuarium, ett naturvetenskapligt
kabinett vars dörr alltid reglas, vars fönster vetta åt gården, är bräddfullt av torkade eller
spritlagda reliker, säger jungfru Durberg, vad vet jag! (s. 94)

Uriels döda djur symboliserar hans egen livlöshet och känslokyla. Att allt är dött sedan

sexton år tillbaka har sin förklaring i att Svens halvsyster Eglé dog vid den tiden, hon

var då endast fjorton år gammal. Även om Uriel inte var far till henne (och var

medveten om det) blev han kall och sarkastisk till följd av hennes död. Senare i samma

brev skriver Sven om sin far:

Medvetet eller omedvetet kan en sluten och stolt natur av förtvivlan bli elak, ja grym, hjärtat
har hårdnat kring såret, ett slags kallbrand, känslan dräpts, hjärnan dövar sig med sterilt
grubbel och sjukligt ordnande. Ensam har jag varit, ensam har jag känt mig, till och med så
att jag gråtit i min ensamhet, gråtit över denna mentala och monumentala förstening som
innesluter en grav - jag kan icke låta bli att beundra den och rysa, sådan är jag. Vad allt har
icke du att ersätta mig, Cecilia, och vilken fond av försmådd ömhet har icke jag att slösa
med! (s. 99f)

Fadern Uriels känslokyla har alltså sitt upphov i Eglés död. Det faktum att hans hustru

dog ett par år tidigare framstår som mindre betydelsefullt. Faderns livlöshet tar sig

också uttryck i att han inte tål musik (s. 98) och i att han ägnar sig åt ett perfektionistiskt

ordnande. Känslolösheten och ordnandet ger också stöd för uppfattningen att Uriel

symboliserar det vetenskapliga. Sven ger följande beskrivning av faderns bostad:

Hemmet, eller våningen i min faders hus, förefaller mig att vara den mest stela, orubbligt
ordnade sammanställning av möbler och övrigt bohag jag någonsin sett, var sak, ja var
småsak har där sin givna plats, sitt givna fack, sitt givna läge. Med rätsidan utåtvänd. Allt
yttre mönstergillt. (s. 95)

I ett av de senare breven (nr 23, s. 222) noterar Sven att Uriel har gjort sig av med sina

samlingar av döda djur. Sven antar att fadern insett att han varit på villovägar och att

han fallit offer för en sjuklig idé. Sven skriver också att det innebär att ”många, många

års arbete [är] bortkastat” – en parallell till hans eget konsthistoriska projekt. I det

tjugofemte brevet, som Ingelet skriver juldagen 1912 då han redan återvänt till

Helsingfors, omnämns att Uriel har blivit ”i någon mån meddelsammare” (s. 241f) än
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tidigare och att han ibland kan fälla något yttrande vid måltiderna. Kvällen innan har

hans hembiträde blivit delaktig av följande förkunnelse:

”Bästa jungfru Durberg – hos männen gå vissa konträra motsatser igen från generation till
generation. Motsatser i tänkesätt, menar jag. Så länge vi är våra fäders söner heter det: Slå
omkull det där! Och när vi blivit våra söners fäder: Akta, föremålen få inte vidröras! Ja Sven
utgör ett av undantagen, han följer ett gott, gammalt råd: Tu skal ey fori hvarjom tin hug
lysa.” (s. 242)

Sven, som av en händelse råkat höra faderns ord, skriver som en ironisk kommentar:

”Så vist och vänligt talade Uriel Ingelet medan han omrörde sockret i sitt te.” (s. 242). I

samband med att Ingelets tyske bekant Wilhelm Neukirch predikat visdom på ett

liknande sätt har Ingelet tillagt: ”Also sprach Wilhelm Neukirch” (s. 195). Därmed

väcker också formuleringen ”Så […] talade Uriel Ingelet” associationer till Nietzsches

Så talade Zarathustra. Uriel för i likhet med Neukirch och Nietzsches

Zarathustragestalt ett tillbakadraget liv. Det är också något världsfrånvänt över att Uriel

medan han uttalade sina visdomsord satt och ”omrörde sockret i sitt te”. Neukirch

besitter visserligen en betydligt större visdom än Uriel, men båda hyser ett intresse för

det vetenskapliga. Vid den tid som skildras i romanen ägnar sig Neukirch åt astronomi,

vilket han för Ingelet motiverar med att det bereder honom ett stort nöje att ”se bort från

jorden” (s. 192).

De konträra motsatser som Uriel (i blockcitatet ovan) hävdar att föreligger mellan

efterföljande generationer existerar – i motsats till vad Uriel tror - också i fråga om

honom själv och hans son. Men Sven är oförmögen att göra sig gällande gentemot

fadern, och de facto känner de inte varandra särdeles väl. Uriels uttalande om att Sven

följer det gamla goda rådet ”Tu skal ey…” visar att fadern hyser den felaktiga

uppfattningen att Sven är medveten om sina egna begränsningar. Fadern och sonen är

varandras motpoler åtminstone i det avseendet att Uriel kan betecknas som realist och

Sven som idealist. Men likheterna dem emellan är också de betydande.

Fram till mötet med Cecilia hyser Sven en rationalistisk verklighetsuppfattning

som inte står långt ifrån faderns. Både Sven och Uriel representerar vetenskapen, om än

inte på samma sätt. Den känslomässiga förfrusenheten utgör likaså en gemensam

nämnare, även om Sven på denna punkt genomgår en förändring under den tid som

skildras i romanen. De förträngda emotionerna kan i båda fallen härledas till en

genomlevd förlust, och för såväl faderns som sonens del är det frågan om en ung flickas

död. Trots denna gemensamma bakgrund utgör skildringen av fadern en stark kontrast

till den bild man får av sonen, som efter att han träffat Cecilia plötsligt befinner sig i ett
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tillstånd av emotionell överhettning. Men helhetsintrycket blir att faderns öde kanske

också hade kunnat vara sonens.

I det brev som Uriel skickar till Otto Erik Minck efter sonens självmord skriver

han: ”Jag har ett vacuum djupt inne i mitt bröst, jag är hjertlös, jag vet det.” (s. 284). I

brevet, som ingår i romanens epilog, konstaterar Uriel också att han som bliven barnlös

anser sig ha rätt att ”förbanna sin födelse och handla derefter” (s. 277). Uriel avslutar

sitt brev med en ytterligare antydan om att även han skall begå självmord: ”Stilla och

värdigt som min son skall äfven jag, gamle, veta att försvinna.” (s. 284). När systern

Malin Minck ser Otto Erik sitta och läsa Uriels brev frågar hon om det är från någon

som behöver hjälp, men Otto Erik svarar: ”[…]ne-ej… den mänska som skrivit det här

står inte att hjälpa. Behöver ingen hjälp. Han är bortom allt lidande.” (s. 284f).

2.2.3 En reduktionistisk världsbild

Fadern Uriels reduktionistiska världsbild får sitt tydligaste uttryck i epilogen, i hans

ovannämnda brev till Otto Erik Minck. Hans yttrande om att han strävar efter isolering

från människorna (s. 277) är symboliskt så tillvida att hans verklighetsuppfattning inte

ger utrymme för det specifikt mänskliga. Uriel ger uttryck för en socialdarwinistisk

livssyn, och även i övrigt är han en renodlad positivist.

När Uriel omnämner den klyfta som föreligger mellan honom och sonen hänvisar

han till uttrycket ”blodsbandets röst”. Han konstaterar att den en gång talat också inom

honom, men att han sedan en viss tid inte längre vågat lyssna inåt: ”[…] sedan en viss

tidpunkt i mitt lif har jag sett mig nödsakad att ej mera lyssna inåt.” (s. 279). Den

tidpunkt han omnämner hänför sig till Svens halvsyster Eglés död. Men det relevanta i

det här sammanhanget är att Uriel sedan länge avskärmat sig från det inre själslivet.

Man kan se det som en naturlig konsekvens därav att han i stället utvecklat en livssyn

som betonar anpassning till yttre omständigheter. I fråga om Svens personlighet har han

endast blick för den bristande livskraften, efter att ha läst sin avlidne sons brev

konstaterar han t. ex:

För en sådan som Sven, utan all fråga en finkänslig natur, måste hvarje ovarsam
konfrontering med verkligheten blifva ödesdiger, äfventyret kunde ej sluta annorlunda,
förgäfves sökte jag i tid göra honom härdad för lifvet. (s. 279)

Formuleringen ”härdad för livet” är intressant så tillvida att Uriel själv är härdad till den

grad att han rentav framstår som levande död. ”Härda” som är en avledning av hård

betyder att göra något hårdare, och därmed okänsligt. Men även här gäller Aristoteles’

regel om det intermediära goda – Sven i sin överkänslighet och Uriel med sitt härdade
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hjärta står för var sin ytterlighet. Det kan vara värt att här upprepa att Otto Erik

betecknade Uriel som ”en hård man” (s. 21). Uriel verkar ha uppfattat det som entydigt

positivt att vara så förhärdad som möjligt. Han har hyst ett darwinistiskt synsätt enligt

vilket det viktiga är att överleva, inte att leva. Men till slut har han nått fram till en

punkt då han inte längre har något att leva för, och möjligheten att begå självmord har

föresvävat honom redan före Svens död.

I brevet till Otto Erik Minck omnämner fadern också sina naturvetenskapliga

studier, och att Sven ironiserat över dem ”med fullgod rätt, om ock barnsligt och

lättfunnet” (s. 281). Uriel betecknar sitt vetenskapliga projekt som ”naturfilosofisk

lingvistik”. Naturvetenskapen och lingvistiken står honom nära i och med att han varit

lärare i latin och haft zoologi som sitt största intresse. Men det intressanta är att han vill

inordna språket, det specifikt mänskliga, under den positivistiska naturvetenskapen.

Efter ett omnämnande om att Sven nästan verkar ångra sitt ironiserande över de

naturvetenskapliga studierna skriver Uriel:

Det gladde mig att läsa, tyvärr nästan ångrar han sig. Jag deremot ångrar ingalunda dessa
mina studieförsök, låt vara att de ledde till intet, syftet ensamt tillförsäkrar ju ej framgång,
nödig underbyggnad saknades, säkert äfven nödigt ingenium. Non cuivis homini continget
adire Corinthum. Hvad jag med dem afsåg, lönar det sig följaktligen ej att omnämna; i alla
händelser började jag för sent. (s. 281)

Uriel medger inte att hans ambitiösa projekt att göra språket till föremål för en

naturvetenskaplig analys skulle ha stupat på att det vore ogenomförbart. Han föredrar att

i stället förklara misslyckandet med sina egna begränsade resurser. När Uriel får sig

tillsänt Svens brev inser han att det snarare är frågan om en anklagelse än om vänlig

hänsynsfullhet från avsändaren Otto Erik Mincks sida. Med sin bakgrund som lärare

och tjänsteman vid skolöverstyrelsen kan Uriel förväntas vara något av en expert på inte

enbart undervisning utan också uppfostran över huvud. Av allt att döma hyser han också

själv en sådan uppfattning. Men hans reduktionistiska världsbild gör det möjligt för

honom att frånsäga sig allt ansvar för sonens uppväxttid.

Medan det skrivna ordet för Sven är det som äger högsta grad av verklighet, så

uppfattar fadern endast det positivistiskt verifierbara som sant och verkligt. I sin syn på

uppfostran kan Uriel också åberopa en auktoritet som Viktor Rydberg. Uriel hävdar att

Rydberg i ett informellt sammanhang har uttryckt sig skeptiskt om verkningarna av all

uppfostran:

Våren 1867 eller 1868, jag minnes ej hvilketdera året, passerade jag Göteborg, och af en af
mina svenska kolleger föreställdes jag derstädes för herr Viktor Rydberg. Någon dag senare,
i en trängre krets, hörde jag denna auktoritet gifva uttryck åt sin djupa misstro till
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verkningarna af nästan all uppfostran och undervisning, utom när det gäller rent materiell
förkofran. Samma misstro, men i långt högre grad, har jag sjelf småningom fattat,
beklagligtvis utan att låta den enväldigt råda. (s. 281f)

Enligt Uriels uppfattning är alltså undervisning och uppfostran något som kan motiveras

endast med tryggandet av den materiella välfärden. Hans verklighetsuppfattning ger

inget utrymme för det humanistiska, vilket också hans försök att bygga upp en

positivistisk lingvistik antyder. I och med att all uppfostran enligt hans synsätt saknar

betydelse (förutom rent materiellt) så kan han också uppfatta sig själv som oskyldig till

sonens undergång. Det är föga överraskande att Uriels förklaring till sonens undergång

anknyter till det socialdarwinistiska. Sonens svaghet betraktas av fadern som ett

biologiskt arv efter den ”värnlösa” modern, och han tillägger att livet ofrånkomligen

”utgallrar” de svaga (s. 282).
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3 DIONYSISK VERKLIGHET

3.1 Mötet med Cecilia

3.1.1 Den tändande blixten

Som jag redan nämnt utgjorde föredragen om konsten och livet för Ingelet en

förbindelselänk till världen utanför universitetet. Bland hans åhörare fanns Cecilia, som

sedan utan framgång försökte fånga hans uppmärksamhet på huvudstadens gator. Dessa

föredrag i universitetets solennitetssal handlade nu uppenbarligen inte så mycket om

livet, utan tycks närmast ha berört formella aspekter på bildkonsten. Valet av

föredragsrubrik förefaller ha dikterats av publikfriande baktankar. Men i och med att

Cecilia råkar åhöra åtminstone något av Ingelets föredrag är det ändå de som drar in

honom i livets virvlar. ”Jag som skall leva, vill leva.”, skriver Ingelet i sitt första brev

till Cecilia efter det att hon rest bort från Italien (s. 59).

Det första mötet med Cecilia ägde rum på ett italienskt hotell. Ingelet ger i ett av

sina brev en detaljerad beskrivning av deras ”möte i världsrymden”:

Du stod i hotellets hall, jag kände dig icke, posten hade just anlänt, breven utdelades, du
räckte mig ett av dem - ”Se här... det är till er, doktor Ingelet.” Och leende sade du mig ditt
namn, och min bugning var djup för din skönhet, och du fortfor skälmskt, det fanns
skälmskhet och lekfulla motsägelser i vart yttrande du fällde den dagen: ”Doktor Ingelet, ert
ansikte är en god och pålitlig väns, jag har fäst mig vid det... tillfälligtvis, på gatan där
hemma, jag har nämligen ett par gånger avsiktligt gått ut för att möta det, bli bekant med er...
om möjligt. Förfäras inte, jag misslyckades! Nu är vi i Neapel... och unga ännu, det vill jag
lova, två unga, ensamma mänskor... herregud, vad ska vi ta oss till? Ja era föredrag om
Konsten och Livet åhörde jag, förstås. Vilket år var det? Jag föredrar livet.” Och med
retsamt behag i tonfallet härmade du uttryck jag använt: ”Ni talade om proportioner och
linjer och former så varmt som om ni velat bringa en vacker kvinna er hyllning.” (s. 78f)

Ingelet kallar själv Cecilia för ”en tändande blixt” (s. 57). Hon leder förnuftsmänniskan

Ingelet in i känslornas värld: ”Du är oron i mitt blod, Cecilia, en het stigande bölja av

lidelse. Den har nått hjärtat.” (s. 59). I sitt första brev till Cecilia konstaterar Ingelet att

han under sin kommande vistelse på orten Taormina skall ”ta [s]itt förnuft till fånga, om

[han] händelsevis skulle stöta på det” (s. 63). Medan han alltså tidigare varit en renodlad

förnuftsmänska så får han plötsligt uppleva att saknar just detta förnuft. Om en

gemensam åktur i samband med deras första möte skriver Ingelet följande:

Minns du åkturen efteråt? Mitt förstånd föll genast ur vagnen, det var mig likgiltigt, mitt
minne övergår allt förstånd, vart ord minns jag. Men jag hade icke mod att kyssa dig.
   Sven Ingelet är icke mera Sven Ingelet. (s. 80)
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Mötet med Cecilia innebär en vändpunkt i Ingelets liv. Han genomgår en fundamental

förändring, men mellan de tu råder ändå ingen själsfrändskap. Även om Ingelet under

den månad de känner varandra får uppleva en stegrad livskänsla, en närvaro i nuet, så

kan Cecilia inte skänka honom den eftertraktade innerligheten. Cecilia står enbart för

det sinnliga, inte det andliga. Ingelet skriver i ett brev att han ”under de fyra veckor vi

känt varandra och varit lyckliga icke frågat efter annat än dina kyssar, endast brunnit av

längtan efter dina kyssar...” (s. 58). Cecilia har också förberett Ingelet på att hennes

brev, hennes ”frankerade kyssar”, kommer att bli korta.

Att Cecilia kan förmå Ingelet att ta steget ut från förnuftets och den estetiska

betraktelsens sfärer framstår som en följd dels av hennes egen aktivitet, dels av att hon

vad skönhet beträffar når upp till kvinnorna i bildkonsten. Ingelet objektiverar Cecilia

och identifierar henne med herdinnan, eller nymfen, i Signorellis tavla ”Pan bland

herdarna”:

Minns du herdinnan, rättare sagt nymfen, en av förgrundsfigurerna? Ack nej, det gör du nog
icke. Hon är avklädd, naken som en givmild natur skapat henne, jag rår icke för det - och se,
se, hon är ingen annan än du, Cecilia, du som genom ett avogt ödes tillskyndan blivit mig
berövad. Ansiktets oval, de stora, tunga ögonlocken, näsan och den till synes så oskuldsfulla
munnen, skuldrorna, brösten, dessa bröst som jag kysst med heta och gudsförgätna läppar,
idel bedårande likheter er emellan! Men din hudfärg är varmare, din midja finare tecknad än
hennes, modellens - nu talar jag i egenskap av höglärd expert, domen bör du ödmjukt
underkasta dig, Cecilia - och ben som i formskönhet kunde tävla med dina ingå helt enkelt
icke i den mänskliga föreställningen. (s. 81f)

Som estetiskt objekt får Cecilia alltså ”snällt underkasta sig” Ingelets lärda utlåtanden.

Ett liknande yttrande om Luca Signorelli återfinns i brev nummer nio, men då gäller det

inte den fysiska uppenbarelsen utan hans personlighet: ”En intellektuellt anlagd natur,

både som människa och konstnär, en natur utan inre konflikter, det var han, det slipper

han icke ifrån eftersom vi facklärde beslutit det” (s. 123). Signorelli är död och sålunda

inte i stånd att opponera sig mot vetenskapsmännens tolkning av hans personlighet. Men

Cecilia däremot är inte bara ett estetiskt objekt utan också en livslevande människa med

en egen vilja.

När relationen till Cecilia uppenbarar den dionysiska verkligheten för Ingelet sker

det dels i form av ett kortvarigt kärleksrus, dels i form av lidande. Den intresselöshet

som präglat Ingelets förhållningssätt till konsten, och världen över huvud, övergår när

det gäller skönheten Cecilia i en stark önskan att få behålla henne, att ensam få äga

henne. Men Ingelets viljesvaghet och bristande handlingskraft innebär att han inte

förmår göra några verkliga ansträngningar för att kunna se sin önskan uppfylld. I stället

dras han in i det mytiska, i den vidskeplighet och de ”trollkonster” som ännu utgör ett
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centralt livsinnehåll hos de samtida sicilianarna. När han är oförmögen till att med

verkliga handlingar påverka händelsernas gång så tyr han sig i stället till magins

pseudohandlingar.

3.1.2 Cecilias attribut

Medan Cecilia i prologen omnämns som ett ”okänt förnamn” så framgår det av epilogen

endast att hon är frånskild och att hon har ett förhållande med Ingelets klasskamrat Leo

Lewenhult. Bilden av Cecilia förmedlas därmed nästan enbart av Ingelets brev. Cecilia

representerar i romanen det sinnliga och det amoraliska. Det framgår av breven att hon

uppgett sig föredra livet framom konsten, och att hon hatar böcker. På det realistiska

planet blir hon rätt diffus och oåtkomlig för läsaren, men i symboliskt hänseende är hon

av stort intresse.

Cecilia har i likhet med apan i den ovan återgivna skoluppsatsen bitit Ingelet i

kinden. Det finns också andra likheter mellan Cecilia och den aphona som funnits i

Ingelets barndomshem. Apan tyckte om att leka, och den föredrog Ingelets sällskap

framom andras. Medan Ingelet i ett skede t. o. m. friar till Cecilia, så har

kärleksförhållandet för henne utgjort något av en lek. Ingelet har vid tiden för

uppsatsskrivandet insett att aphonan föredragit hans sällskap framom andras därför att

han har varit lättlurad och litat på den. Det samma torde gälla beträffande Cecilias

intresse för honom. Men det är först i sina sista brev som Ingelet börjar nå fram till en

insikt om att Cecilia till sin karaktär inte skiljer sig särdeles mycket från aphonan. I

fråga om aphonan har Ingelet när han skrivit sin uppsats redan varit medveten om att

hon är falsk, tjuvaktig och därtill oanständig. Ingelet har dragit slutsatsen att man aldrig

skall lita på någon, men han har också tillagt: ”[…] hvem vet hurudan man är, när man

älskar.” (s. 25).

När Ingelet i sina brev beskriver Cecilia så är det uppenbart att han säger mer om

sig själv än om kvinnan i fråga. Redan i det första brevet förses Cecilia med ett flertal

symboliskt laddade benämningar:

Du älskade! Jag ville giva dig tusen nya namn, värdiga din skönhet, din fördomsfria själ,
men finner inga, finner inga, kanske därför att jag en tid var så djupt, nästan sjukligt gripen
av Kleist, den vidunderlige Kleist, att jag i stället bara erinrar mig de våldsamma liknelserna
i hans brev till väninnan och dödskamraten, kort före självmordet, dubbelmordet, hans
lustskrik i extas – ”min seraf, min cherubim, mitt slott, mina vinberg, min åker och äng, mitt
bröllop, mina barns dop, mitt sorgespel, min krona och mitt rykte!” (s. 58f)

Thomas Wulff omnämner i sin Lybeckstudie att serafer är ett slags änglar, och att ordet

egentligen betyder orm eller drake. Därmed kombineras i denna benämning
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”änglalikheten” i Ingelets idealiserade bild av Cecilia med hennes verkliga, sinnliga

väsen (1986, s. 71). Även keruberna är änglalika, de utgör blandväsen mellan människa

och ängel och i konsten framställs de ofta som välnärda och bevingade barn. Wulff

utgår ifrån att jämförelsen med åkrar och ängar syftar på den livskraft som Ingelet

upplever att Cecilia är i besittning av (1986, s. 71). Även i det tionde brevet använder

Ingelet om Cecilia uttrycket i blockcitatet ovan, om än i den något kortare formen ”min

seraf, min cherubim, min åker och äng” (s. 126). Senare i samma brev återfinns tilltalet

”O min cherubim!” (s. 126).

Cecilia bär ett armband som är utformat som en guldorm med gnistrande

ögonstenar. Guldormen utgör ett viktigt inslag i en episod som Ingelet återger i

sagoform:

Det var en gång en man, icke mera helt ung, som plötsligen upptänts av häftig kärlek till en
kvinna, en frånskild hustru. De voro från samma land, ett kallt och avlägset land, och det
hände sig så, att de första gången möttes i det glödande Neapel. Jag har uppgiften från
trovärdigt håll.
   En afton när han skulle taga farväl blev kärlekskänslan honom övermäktig, och driven av
sin åtrå tryckte han en kyss på hennes bara arm. Hon drog den undan, åja, det gjorde hon
med rätta, gick emellertid icke mot dörren utan ställde sig vid det öppna fönstret, nedanför
vilket låg en stor, skön trädgård. Aftonen var mild och balsamisk.
   ”Vredgas icke” – bad han ångerfull – ”jag lider, tillgiv att jag gav vika för frestelsen! Lär
mig självbehärskningens svåra konst, hjälp mig, drag en gräns, jag bönfaller Eder därom,
drag en gräns att jag icke må överskrida den! Ni bär ett armband, en guldorm med gnistrande
ögonstenar – är det gränsen?”
   Då vände hon sig om och såg på honom. Och hon log.
   ”Varför ler Ni?”… sporde han förvånad.
   Hon svarade: ”Jag ler emedan Ni icke är alltför vis, alltför skarpsynt, ehuru en så lärd man,
och min upptäckt av orsaken därtill gläder mig.” Och alltjämt leende strök hon armbandet av
sig, lät guldormen glida ned över den smala handen och falla till golvet. Ack, han hörde
klangen, hjärtat skalv i hans bröst, men han rörde sig icke. Då löste hon bältet som hon bar
kring midjan, lät även det falla, och hennes röst var som en het smekning när hon viskade:
”Se – icke heller jag är mycket vis. Jag älskar. Jag vet av ingen gräns.” (s. 64ff)

Guldormen med de gnistrande ögonstenarna markerar alltså inte någon gräns. Snarare

symboliserar den det gränslösa i Cecilias amoraliska sinnlighet. När Ingelet ber Cecilia

hjälpa honom med att dra gränser och lära sig självbehärskning så är det uppenbart att

han vänder sig till fel person. Cecilia framstår visserligen som den mer erfarna och

insiktsfulla av de två, men hon har inget behov av att sätta några gränser för sig själv.

Guldormen får också fungera som en antydan om att Cecilia har ett förhållande med

Lewenhult. I ett av de senare breven, det tjugofjärde, skriver Ingelet att han av en

händelse träffat Lewenhults fru på ett kafé. Då har han råkat se att hon har ett exakt

likadant armband som Cecilia. ”Vad säger du om det?” (s. 237f) frågar han Cecilia, men

han lyckas ännu förtränga insikten om att det inte rör sig om någon tillfällighet.
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När Ingelet i ett brev skriver om hur sirenen, som är ”skön och grym” (s. 73), utövar sin

makt på Sicilien så förebådar det den ödesdigra betydelse Cecilia får för hans liv.

Sirenen är ett mytiskt väsen, som till hälften är en kvinna och till hälften djur. Den

nedre delen av kroppen hade i äldre tid formen av en fågel, senare fick det animaliska

representeras av en fiskskepnad (Murray 1989, s. 150). Ingelet beskriver sirenen som en

”i någon mån mytologisk fågel” (s. 73). Det väsentliga är i alla fall att det är frågan om

en animalisk kvinna, med andra ord en sinnlig varelse som männen attraheras av, men

som inte kan avkrävas något moraliskt ansvar. Ingelets omnämnande av att sirenen

endast ”i någon mån” är mytologisk antyder förekomsten av en motsvarighet på det

realistiska planet.

Om sirenens föregivna maktutövning skriver Ingelet följande: ”En hel mängd

adliga familjer, och staden Taormina med dem, har upptagit hennes bild i sitt vapen, jag

finner det högsinnat, hon har dragit många, många av deras medlemmar i fördärvet.

Vattnet torde vara hennes rätta element, där släcker hon definitivt sina älskares låga,

kärlekssången hennes lockmedel.” (s. 73f). I sin egenskap av en varelse som drar män i

fördärvet framstår sirenen som en mytologisk gestaltning av Cecilia.

Men också den unga flickan aktualiseras av sirensymbolen – hon har nämligen en

gång omnämnt möjligheten att hon tillsammans med Ingelet skulle söka döden i havet.

Den unga flickan förknippas i romanen med det översinnliga, Cecilia med det sinnliga.

Sirenen som kvinnosymbol anknyter därmed till det spänningsfält mellan realism och

idealism som är starkt närvarande i verket. Ingelet skriver i sitt brev att han skall veta att

undgå sirenklorna, men man kan uppfatta självmordet ute på havet som att han ändå

faller offer för sirenens lockelser. Visserligen uppges sirenen definitivt släcka ”sina

älskares låga” men detta behöver inte uppfattas som att vägen till en översinnlig värld

skulle vara avspärrad.

Thomas Wulff understryker att Ingelet inte kunde höra sirenen under en tidigare

resa, innan han träffat Cecilia, och drar av det slutsatsen att sirenen är en av Cecilias

uttrycksformer (1986, s. 75). Den episod som Wulff hänvisar till återger Ingelet i sitt

tredje brev:

Natten mellan den 24 och 25 januari närmar hon [sirenen] sig Capo di San Andrea, då hör
man henne härifrån. Micos far min sagesman. Anno Domini 1904 stod även jag bland skaran
av lyssnande och ansträngde öronen till det yttersta, men hon måtte ha varit förkyld,
konserten inställdes. (s. 74)

Wulffs tolkning stöds också av det faktum att sirenen lockar med sång, medan den unga

flickan var stum. Dessutom beskrivs alltså sirenen som ”skön och grym” vilket passar in
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på hur Ingelet uppfattar Cecilia. Men å andra sidan behöver det ena inte utesluta det

andra. Att Ingelet under sitt tidigare besök på Sicilien inte kunde höra sirenen kan också

förklaras med att han vid den tiden var en sokratisk förnuftsmänniska som förträngt sina

känslor, och som var främmande för det mytiska.

Det är trots allt klart att beskrivningen av sirenen är ägnad att väcka associationer

till bägge kvinnorna i Ingelets liv. Att sirenen ändå i första hand framstår som en

uppenbarelse av Cecilia kan ses som en motiverad parallell till att det också är hon som

på ett konkret plan drar ned Ingelet i havets djup. Den unga flickan är inte lika påtagligt

närvarande i romanen. Det är främst av det brev som Ingelet skriver under feberyrsel i

Köpenhamn (nr 21, s. 207ff) som det framgår att han fortfarande känner en stark

gemenskap med den sedan länge döda flickan.

Ingelet identifierar som sagt också Cecilia med ”herdinnan, rättare sagt nymfen” (s. 81f)

i Signorellis tavla Pan bland herdarna. Han nämner också att han i ett tidigare skede av

sitt liv, då han skrev sina dikter till bildkonstens kvinnor, med stor ingivelse har hyllat

denna ”skogsnymf”. De epitet som Ingelet här tillskriver Cecilias motsvarighet inom

bildkonsten – herdinna respektive (skogs)nymf – är intressanta i och med att de är långt

ifrån synonyma. Medan herdinnan i likhet med sin manliga motsvarighet förknippas

med idyllen, så förekommer nymferna ofta tillsammans med Pan. Det senare är fallet

också beträffande Signorellis tavla, även om den har tillskrivits ett namn i vilket (de

manliga) gestalterna i Pans närhet betecknas som herdar. Pan hör inte hemma i någon

egentlig idyll utan i bergslandskapet Arkadien. Han är en herdegud, men han uppvisar

också skräckinjagande drag. Med Arkadien förknippas Cecilia också i det femtonde

brevet i vilket Ingelet återger en diskussion med sin norske arkitektvän Jens Norman

Jackelen:

Dagens solnedgångstimme fördrevo Jens Norman Jackelen och jag på Monte Pincio, hörde
lite militärmusik och mönstrade kritiskt de fina ekipagen, inklusive deras innehåll. Vi var
svært vittige. Även om dig rörde sig samtalet en stund, då var han icke fullt så vittig, han
inbillar sig nämligen att jag är den lycklige ägaren av din… adress, och den vill han partout
beröva mig, säkert har du själv reda på varför. ”Skriv bara Arkadien, Finland” – sade jag –
”det är tillräckligt.” – ”Jamen… er hun da bosat der, hun?”… invände han misstroget.
”Arkadien är ju ett amt i Finland, käre vän, redan Tacitus nämner det”, sade jag. ”Naa
saan… ja ja.” (s. 170f)

När Ingelet rest vidare till Berlin informerar han Cecilia om sitt besök på Altes

Museum. Där har han varit i tillfälle att beskåda Signorellis Pan-tavla. Här upprepar

Ingelet sin tidigare benämning på den gestalt som han identifierar med Cecilia: ”[…]

herdinnan, du vet, rättare sagt nymfen, skogsnymfen.” (s. 190). Men under sitt
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museibesök tycker sig Ingelet också få syn på betydande olikheter mellan Cecilia och

nymfen: ”Det upprör mig att vem som helst skall ha lov att begapa din nakna skönhet,

men nu ser jag också olikheterna tydligare, endast överkroppen är din, ungefär till

armbågarna och midjan. Vackert så!” (s. 190).

I och med att endast Cecilias överkropp sammansmälter med nymfen väcks

associationer till ett annat mytiskt väsen, som präglas av en i högsta grad avvikande

underkropp. På det symboliska planet framställs Cecilia som sagt också som en siren, en

varelse med en människas överkropp och en fågels (eller fisks) underkropp. Ingelets

kommentar kan alltså uppfattas som en antydan om att Cecilia är till hälften nymf, till

hälften siren. En sådan tolkning stöds av att hon i vilket fall som helst förknippas med

dessa båda mytologiska varelser. Medan Ingelet explicit förliknar Cecilia vid en nymf,

så är han omedveten om hennes sirenkaraktär. Däremot är det uppenbart för läsaren att

Cecilia har mycket gemensamt med sirenen sådan Ingelet beskriver den.

I ett av sina sista brev beskriver Ingelet en drömlik episod i vilken han förs till ett

sovrum där Cecilia ligger insomnad och avklädd (s. 258f). När han kysser henne blir

hon allt kallare och blekare, och ger rentav ett dött intryck. Det intressanta med tanke på

skildringen av Cecilia är att Ingelet av detta föranleds att jämföra henne med den heliga

Cecilia: ”Halvt bortvänd ligger du behagfullt på sidan, svept i guldbrokad, en

gyllentygskjortel, alldeles som den heliga Cecilia vilar i sin marmorsarkofag under

högaltaret i Santa Cecilias basilika i Trastevere.” (s. 259). När Cecilia i denna drömscen

förhåller sig kyligt till Ingelet förtränger han insikten om att hon tillhör en annan genom

att i stället heligförklara henne. Uppenbarligen har romanens Cecilia fått sitt namn efter

den heliga Cecilia, vilket anknyter till Ingelets bild av sin älskade.

I romanens epilog ges den sista beskrivningen av Cecilias person. Otto Erik

Minck återger för sin syster Lewenhults redogörelse för vad som skedde efter

klassmötet:

”Natten när jag skildes från dem… efter kamratmötet, jag berättade ju det, Sven följde med
Leo upp i hans stadsvåning för att titta på en rar, gammal tavla, en naken Venus… eller
liggande nymf… vilken gemen ödets ironi! Det finns ingen mänska i hela våningen,
försäkrade Leo, men glömde en småsak, en chance: nycklarna han lämnat åt… ja du förstår
vem jag menar, namnet angår mig inte. Han trodde henne vara bortrest, redan på landet, och
slog med omisstänksam iver upp dörrn till det rum där tavlan hänger, sängkammarn… där
låg hon insomnad.[”] (s. 273)

Här sammansmälter alltså Cecilia med en naken Venus. Sambandet förtydligas av att

tavlans motiv också beskrivs som en liggande nymf. Även Cecilia befinner sig i

liggande ställning, och dessutom har hon som sagt tidigare förliknats med en nymf i ett
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annat konstverk. Kärleksgudinnan Venus stod i det gamla Rom för behag och sinnliga

begär (Biedermann 1991, s. 456). När Ingelet ser Lewenhults tavla med Venusmotiv

slås han av den slutliga insikten om Cecilias väsen.

3.2 Livskänslan

3.2.1 Myternas Italien

”Rom [är] icke denna gång för mig Rom”, skriver Ingelet under sin vistelse i staden (s.

170). Detta kan ses som en parallell till hans konstaterande om att Sven Ingelet inte

längre är Sven Ingelet (underförstått efter mötet med Cecilia). I och med sina försök att

vinna Cecilias gunst dras Ingelet in i myternas värld. Det mytiska framstår som något

helt fundamentalt i synnerhet för den sicilianska befolkningens livsåskådning. I

förhållande till Rom och det övriga Italien är Ingelet inte längre enbart den

skönhetsbetraktare och teoretiker han varit under tidigare besök.

Efter att Cecilia avrest till Berlin inleder Ingelet sitt flitiga brevskrivande. Men

han besöker också ånyo de platser där han vistats med Cecilia, dessa ställen blir näst

intill heliga:

Tog i morse en vagn och åkte till Santa Maria di Gesù, bland vars rosenhöljda gravar vi
lustvandrade för några dagar sedan. Satte mig på marmorbänken, vår marmorbänk. (s. 60)

Lunch i Villa Igiea, vid vårt bord - ack jag irrar från ställe till ställe där jag varit tillsammans
med dig! (s. 61)

Redan detta beteende innebär ett avsteg från den helt estetiska hållning som Ingelet av

allt att döma tidigare intagit i relation till Italien. Den sokratiske Ingelet börjar närma sig

det irrationella. När Cecilia börjar ta avstånd från honom upplever han sig vara offer för

ett ”avogt öde”, han blir försatt i en situation som han inte kan råda bot på med

förståndets hjälp. Efter att Cecilia rest bort upphör Ingelet att vara enbart

förnuftsmänniska också i det avseendet att det mytiska och mystiska införlivas i hans

personlighet.

Ingelet besitter nämligen inte den viljestyrka och handlingskraft som skulle krävas

för att bjuda ödet motstånd. Endast i en dröm uppvisar han en förmåga att kämpa för sin

sak: ”Jag stridde som ett lejon, Cecilia, men måtte ha lidit nederlag, Cecilia, åtminstone

låg jag kullslagen på golvet [...]” (s. 166). Den enda utvägen för Ingelet blir att ty sig till

myterna och de med dem förbundna magiska pseudohandlingarna, ”trollkonsterna”. I

Breven till Cecilia möter oss visserligen inga stora mytiska berättelser, men däremot

nog en mångfald av ritualer som återspeglar en mytisk föreställningsvärld.



46

I Nietzsches världsåskådning är myten central. Han anser att det är

kännetecknande för nutiden att sokratismen, d.v.s. vetenskapen, förintat myten (1902, s.

170). Myten står för livets sanna betydelse, enligt Nietzsche kunde de antika grekerna

till myten knyta allt de upplevat, och endast genom denna anknytning förstå det (1902,

s. 171f). Myten är hos Nietzsche något som är nära förknippat med livskänslan och

musiken; när musiken dör, då dör också myten. Intressant i Breven till Cecilia är att det

mytiska återfinns i vetenskapsmannen Ingelets samtid, om än i en främmande trakt med

andra förhållanden. Precis som de antika grekerna kan de människor som Ingelet möter i

det samtida Sicilien relatera allt som sker till mytiska föreställningar.

Ingelet konstaterar i ett av sina brev att Cecilia inte behöver vara svartsjuk

eftersom ”de två mest förföriska bland dem som i dessa nejder [Sicilien] utöva sin

trollmakt sätta mycket sällan eller aldrig foten i land.” (s. 73). De han syftar på är två

mytiska väsen, Fata Morgana och den tidigare beskrivna sirenen. För Cecilia uppger

Ingelet att Fata Morgana är en vida berömd målarinna som är bosatt i Messinasundet

mellan Sicilien och den italienska halvön (s. 74). Fata Morgana är en fe i Artursagan, en

medeltida sagocykel om den brittiske sagokungen Artur och riddarna av det runda

bordet. Denna fe personifierar ovanliga, spektakulära former av hägringar över

vattenytan. Ingelet beskriver Fata Morgana som en konstnär i vars tavlor ”slott, städer

och landskap [är] återgivna som fritt svävande i luften, vilket kännare anse verkligen

vara fallet.” (s. 75).

Min tolkning är att Fata Morgana här symboliserar en apollinsk konst som ”svävar

fritt” d.v.s. uppvisar en skönhet som inte är förankrad i den dionysiska verkligheten, i

livet. Man kan kanske också uppfatta dessa hägringar som en motsvarighet till det

verklighetsfrämmande draget hos Ingelet. Men denna Fata Morgana uppgår enligt

Ingelet så helt i sin konst att man glömmer henne själv, och även sirenklorna inbillar

han sig alltså kunna undgå.

Under den Sicilienvistelse som skildras i romanen får Ingelet erfara att den

grymma verkligheten är närvarande också i hans skönhetsenklav. När han åtta år

tidigare besökte ön hade han sällskap av Mico, en ”ung bedårande sicilianare, klädd

som en dandy, mästare i mandolinspel” (s. 72). Nu har denne Mico dött, och när någon

nämner hans namn rycker fadern bara på axlarna och konstaterar att det inte står att

ändra. ”Ett vanligt svar, siciliansk fatalism, saracenerarv”, kommenterar Ingelet (s. 72).

Genom Micos fars förmedlan blir Ingelet också invigd i mytologiska gestaltningar av

ondskan och synden. De onda andarna beskriver han i ett skämtsamt tonfall, men tillika

uppger han sig vara oroad för dem:
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Däremot inge mig de s. k. onda andarna vissa farhågor, solen bränner redan ganska starkt,
jag bör kanske vidtaga skyddsåtgärder mot dem. Alltid när det är hett på Sicilien bli de
tilltagsna och utom sig. Micos far har rik erfarenhet, de lura på tillfälle att slinka in i
människokroppen, syndig redan förut, man löper stor fara vid andningen, och gäspar man är
det säkrast att göra korstecknet över mun och näsa. Allra säkrast att äta vitlök.
   O Cecilia!… nu går jag att äta vitlök. Tillåt att jag kysser dig därförinnan. (s. 75)

Sitt fjärde brev uppger sig Ingelet skriva i spänd förväntan. Han har nämligen i sin

desperation tillbett San Pancrazio, Siciliens förste biskop och skyddshelgon för orten

Taormina där Ingelet befinner sig. Ingelet besluter sig för att tillbe detta skyddshelgon

även om han inte känner till hans ”möjliga fördomar” och hans maktsfär: ” ‘Hav

misskund, helige man, hav misskund’ - suckade jag till sist under frambrytande tårar -

‘giv mig åter min älskade!’ ” (s. 76f). Men resultatet låter vänta på sig: ”Svara mig, San

Pancrazio, är du döv eller fientligt sinnad eller maktlös?” (s. 83). Ingelet konstaterar att

han snart är lika vidskeplig som en äkta sicilianare och att skrock intresserar honom.

Endast några få dagar efter att han beskrivit Etna som om det var frågan om en vacker

tavla ger han nu en mytisk bild av vulkanen:

Etna är härligt, javisst, men icke att skämta med, genom var krater stupar en rutschbana brant
ned till helvetet. Svavelångorna äro djävulens andedräkt, stormarna där uppe luftdraget av
hans vingslag när han kretsar kring toppen i låg flykt, och då kan påflugenhet kosta en livet.
För resten huserar han på Sicilien lite varstans. I olika förklädnader. (s. 84f)

Nu står vulkanen inte längre enbart för apollinsk skönhet, utan Ingelet ägnar också

några tankar åt att den utgör ett faromoment. I sin egenskap av en aktiv vulkan står Etna

också för det dionysiska, för det potentiellt eruptiva och ödesdigra. Därmed kan Etna

också uppfattas som en symbol för Ingelets relation till Cecilia. Ingelet fäster sig till en

början främst vid hennes skönhet. Men hon förorsakar också en slags emotionell

eruption, och förälskelsen visar sig bli ödesdiger. När Ingelet beskriver sitt första möte

med Cecilia uppger han att de till middagen druckit ”Lacrima Christi spumante, eldvinet

från Vesuvius” (s. 79). Även Vesuvius är som känt en vulkan, och den är dessutom

belägen i närheten av Neapel där detta första möte ägde rum.

I sin mytiska gestaltning av Etna låter Ingelet faromomenten personifieras av

djävulen. Under ett tidigare besök på Sicilien har den mandolinspelande Mico frågat

Ingelet om han sett djävulen. På det svarade Ingelet nekande ”med den kärlek till

sanningen som icke är människan medfödd.” (s. 85). Mico uppger sig ha sett djävulen

många gånger, och hans beskrivning av djävulens utseende innehåller intressanta

anspelningar: ”Han hade händer på fötterna som en apa. Ansiktet var en skön signoras,

en mycket skön signoras. En annan gång red han. På en åsna som haltade.” (s. 86).
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Micos beskrivning av djävulen väcker associationer till ett flertal av romanens

aktörer. En apa har förekommit i Ingelets barndomshem, och han har skrivit en

skoluppsats om den. Dessutom dyker det upp en apa i en skildring av hur det svarta

helgonet San Filippo dyrkas i en kyrka. Det är uppenbart att Cecilia är den ”sköna

signora” som fått låna sitt ansikte åt djävulen, Cecilia har därtill förknippats med en apa.

Detta blandväsen av en apa och en vacker kvinna har alltså ridit på en haltande åsna.

Ingelet förliknar i ett annat sammanhang sig själv vid en åsna som förekommer i ett

sicilianskt ordspråk. Det framgår också att hans vän Otto Erik Minck haltar.

Det är alltså fyra gestalter som ingår i den bild som Mico ger av djävulens

uppenbarelse. Men medan två gestalter ingår i själva djävulsbilden, så har två andra

karaktärer fått låna sina drag till det djur som djävulen rider på. Eftersom kärlek och

vänskap är två centrala teman i romanen så ligger det nära till hands att uppfatta själva

djävulen som en symbol för Ingelets sinnliga kärlek till Cecilia och den haltande åsnan

som symbol för Ingelets vänskap med Otto Erik Minck. Att det är ”apan Cecilia” som

rider på åsnan kan ses som en illustration av att Cecilia är den som har övertaget i

förhållandet med Sven. Men bilden kan också åsyfta det faktum att vänskapen blivit

underordnad kärleken i Ingelets liv. Kärleken till Cecilia fjärmat honom från hans vän

Otto Erik Minck.

När Ingelets tillbedjan av San Pancrazio inte ger resultat ger han sig in på vad han

betecknar som ”trollkonster”. Micos far lär honom tillreda en dryck med magisk verkan

som sicilianarna använder för att återvinna sin älskades gunst. Även anskaffningen av

de erforderliga ingredienserna lovar Micos far att han skall ombesörja. Ingelet

ådagalägger här ett intresse för det mytiska, men i och med att han tipsar Cecilia om hur

hon kan skydda sig visar han samtidigt att han ändå inte hyser en sicilianares

vidskeplighet:

Man kokar fjorton hårstrån av en medelålders munk i vitt vin och blandar därtill salvia och
en rot som på folkspråket heter pizungurdu. Den blandningen skall jag tvinga dig att dricka,
älskade, om du blir mig otrogen, smaken bör vara förträfflig. Tyvärr kan du skydda dig mot
mina trollkonster genom att bära ett linntyg, sytt med vänstra handen, eller en dörrhake i
fickan. Om du nämligen har någon ficka. (s. 87)

Micos far tar däremot saken på fullt allvar, och meddelar efter en tid att anskaffandet av

pizungurduroten vållar honom besvär. Han kontaktar sin yngre bror som är apotekare,

men denna är så upptagen av att dryfta politiska angelägenheter att det inte blir någon

tid över för botaniska exkursioner. Ingelet uppger sig nu vara orolig över detta, och

undrar hur och var ”en medelålders munk skall kunna uppdrivas, en munk, villig att

avstå fjorton hårstrån mot skäligt vederlag” (s. 120). Också Ingelet själv betraktar sina
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magiska pseudohandlingar som något som han måste ty sig till på grund av sin svaghet.

Han konstaterar att Cecilia säkert skulle ha förälskat sig i ”kraftkarlen” Signorelli och

att ”ett enda skärpt drag vid hans mun skulle ha hållit [henne] i tukt och Herrans

förmaning” (s. 123). Inga trolldrycker hade behövt tillgripas.

Den tredje söndagen i maj 1904 har Ingelet tillsammans med en tysk professor besökt

den lilla sicilianska staden Calatabiano (s. 252). Ingelet uppger att ett svarthyat helgon,

San Filippo Siriaco, är verksamt just den dagen och på den orten. Detta helgon botar

själssjuka och utdriver djävlar. Det som Ingelet åtta år innan den senare Italienvistelsen

blev vittne till vid en fest i kyrkan dyker nu upp i en dröm (se s. 252-). Men de (inom

fiktionen) verkliga händelserna återspeglas endast i vad Ingelet kallar ”drömvävens

ränning” (ränning = de längsgående trådarna i en väv). ”Inslaget” (de tvärlöpande

trådarna i en väv) har däremot spunnits av andra trådar.

Händelserna i drömmen äger alltså rum i en kyrka. Den är full av mänskor och

framför huvudaltaret reser sig San Filippos svarta bronsstod. I närheten av kyrkan möter

Ingelet och professorn en aphona. Apan leder professorn in på det djävulska: ”Araberna

anse apan vara på en gång mänska och djävul, hon är en fallen, av Allah utstött varelse.”

(s. 253). Aphonan förknippas i romanen med Cecilia. I sitt fjärde brev till Cecilia

skriver Ingelet: ”En annan gång bet du mig i kinden, vildkatt! Minns du?” (s. 81). Även

om Cecilia här kallas för ”vildkatt” så väcker detta yttrande associationer till den

aphona om vilken Ingelet skrev sin skoluppsats. Av den framgår nämligen att apan

under Ingelets barndom gjort sig skyldig till samma sak som ”vildkatten” Cecilia långt

senare (s. 25). Apan (aphonan) och Cecilia står för det livfulla och sinnliga, det

animaliska bortom gott och ont.

Professorns utläggning avbryts av att en okänd man invänder att ”djävulen är lång

och vassnäst som lögnen” (s. 253). Som ”vassnäst” beskrivs också svartkonstnären don

Tennino, Ingelets följeslagare under resan genom forntiden (s. 143). När Ingelet år 1904

besökte kyrkan tillsammans med den tyske professorn skedde det förmodligen av ett

estetiskt intresse. Men när han nu i drömverkligheten återvänder till platsen blir han i

tillfälle att bevittna en livsförnekande ritual. I kyrkan utövas nämligen någon slags svart

magi:

Framför huvudaltaret reser sig San Filippos svarta bronsstod under en gyllene baldakin,
hjässan prydd med en gloria av silver. Professorn docerar: ”Exorcismen... miraklet...
miraklet fordrar att de besatta avklädas fullständigt, annars hjälper inte helgonet, das versteht
sich. Och kläderna brännas, kläderna måste brännas, das versteht sich.” Menigheten sluter en
allt tätare krets omkring oss. Den lame epileptikern, han som jag omnämnt i ett av breven,
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ligger naken på knä och stönar, fingrarna kröka sig och spärras ut, kröka sig åter. ”Förbannad
vare den fader som avlade mig!”... ropar han - ”evviva San Filippo, evviva San Filippo!” En
präst stänker vigvatten på honom och mumlar böner. Nära intill dem står Teresa Collenuccio
från Salerno, hotellvärdens dotter, hon står där i blotta linnet, pupillerna i hennes uppåtvända
ögon ha vidgats, armar och knän darra, nästan medvetslös sjunger hon om kärlek, kärlek, ett
djävulskap som en annan präst söker utdriva med kraftiga besvärjelser. Till slut förmås även
hon att ropa: ”Evviva San Filippo!” Menigheten jublar med. Och då låter hon linnet falla,
griper sig om brösten och skriker i fullt vansinne, på siciliansk dialekt: ”Fu liberata io.
Vardat’ a mia, fu liberata!” Två kvinnor leda in henne i sakristian.
   Nu få de snart syn på mig, tänker jag och vill smyga mig bort - (s. 255f)

Ingelet vill ”smyga sig bort” d.v.s. sin vana trogen låta bli att befatta sig med

verklighetens obehagliga sidor. När den lame epileptikern ropar ut sin förbannelse över

fadern gör han det i en ordalydelse som läsaren också återfinner i en sång som framförs

av några gruvarbetare. Denna ”folkpoesi” skall jag återkomma till, men det väsentliga i

det här sammanhanget är att såväl gruvarbetarna som epileptikern står utanför allt hopp

om ett bättre liv. Därför kan de inte heller såsom Ingelet ge sig hän åt en sokratisk

optimism.

Nu kan man förvisso se det som en självklarhet att det vetenskapliga inte ingår i

gruvarbetarnas eller epileptikerns föreställningsvärld. Men likväl är det relevant att

deras världsbild är fundamentalt annorlunda än det vetenskapliga synsätt som varit

kännetecknande för Ingelet. Epileptikern attraheras av svartkonsten, och därmed av det

mytiska, för att lättare kunna uthärda sitt en gång för alla givna öde, gruvarbetarna gör

genom sina sånger sin tillvaro möjlig att uthärda. Allt detta överensstämmer helt med

Nietzsches syn på det mytiska och på den apollinsk-dionysiska konsten. Den sanna

konsten har enligt Nietzsche framför allt sitt ursprung i det mänskliga lidandet, i vad

han med ett något dunkelt begrepp kallar ”ursmärtan”. Nietzsche betecknar i Tragedins

födelse (1902, s. 54) konsten som en ”läkekunnig undergörerska”:

[…] endast konsten förmår omböja […] äckeltankar öfver det förfärliga och meningslösa i
tillvaron till föreställningar med vilka man kan lefva. Dessa föreställningar äro: det
upphöjda, d.v.s. det konstnärliga tämjandet af det förfärliga, och det komiska, den
konstnärliga urladdningen af ledan vid det meningslösa. (1902, s. 54)

Gruvarbetarnas sånger är komiska, medan svartkonsten står för det upphöjda. Den lame

epileptikern underkastar sig San Filippo i en ritual som framstår som en religiös

ceremoni med omvända förtecken. Ceremonin äger som sagt rum i en kyrka, och

dessutom mumlar en präst böner och stänker vigvatten på epileptikern (s. 256). Bland

folket i kyrkan återfinns ett flertal personer som hör till Ingelets bekantskapskrets eller

som han läst om. Dessa hör alltså vid sidan av själva ceremonins utformning till det som

Ingelet kallar drömvävens ”inslag”. En av de närvarande är Adolf Törneros som Ingelet
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uppfattar som sin själsfrände. Törneros är liksom Ingelet en drömmare och skönande,

och mitt under de pågående svartkonstriterna noterar han endast kyrkans skönhet:

   Nej se!... bekanta, jag upptäcker bekanta, Micos far och il barone Corvaja,
rådhusvaktmästaren i Taormina, huvudet högre än allt folket, Adolf Törneros upptäcker jag,
Wilhelm Neukirch och Jens Norman Jackelen. De samtala, Törneros ler - halvt osäkert, halvt
saligt - ”Ack äntligen är jag i det sköna Italien, på det sköna Sicilien, det här är annat än i
Helgesta kyrka!” Vartill Neukirch anmärker torrt: ”Ja svindeln och virrigheten ökas, jag sa ju
det.” Vartill Jackelen nickar sitt ”Naa saan... ja ja.”
   Nu få de snart syn på mig, tänker jag -
   I detsamma springer apan blixtsnabbt upp på helgonets breda negernacke, slår en snara om
hans hals och drar till, bronsstoden vacklar, störtar omkull, allt omtöcknas. (s. 256f)

Apan slår alltså en snara om det ”onda” helgonets hals. Detta kan uppfattas som att apan

trots allt inte är en fallen, djävulsk varelse. Styrd av en amoralisk ingivelse sätter den

punkt för livsförnekandet. För deltagarna innebär livsförnekandet visserligen en känsla

av befrielse. Men endast i form av en kortvarig ritual kan livsförnekandet (paradoxalt

nog) vara något i grund och botten livsbejakande. Inte heller Cecilia förknippas i

romanen med det djävulska. Precis som aporna står hon för det amoraliskt sinnliga och

livsbejakande, och hon uppväcker hos Ingelet en livskänsla som kommer att innefatta

både njutning och lidande.

Också när Ingelet besöker fiskarbyn Giardini blir han vittne till hur mytiska

föreställningar intar en viktig roll i lokalbefolkningens verklighetsuppfattning (s. 127f).

På en långgrund strandremsa upptäcker han en hop ”synbart fromsinta människor”, och

han ansluter sig till detta sällskap. Han uppger att han också anslöt sig till deras mening

om den akt som förrättades, d.v.s. till deras uppfattning om vissa heliga handlingars

mirakulösa betydelse. Det är frågan om en ritual där en präst välsignar två fiskebåtar

som förföljts av otur:

En trind, tandlös präst stänkte vigvatten på två fiskarbåtar, gjorde korstecknet, mumlade
böner - man sade mig att de stackars båtarna redan länge förföljts av gemen otur, ett
djävulens verk, och då insåg jag ju strax att en ny våtvarm välsignelse var det enda riktiga.
Emellertid skötte gudsmannen sin kvast rätt oaktsamt, det blåste för resten starkt, en god del
av nåden duggade på min rockärm, den högra, den luktar infernaliskt, icke tvärtom. (s. 128)

Även i det här fallet ger Ingelet uttryck för en ambivalent hållning gentemot det

mytiska. Han hyser stort intresse för den rituella handlingen, samtidigt som han som

vetenskapsman ändå är mån om att visa en ironisk distans till vad han uppfattar som

vidskepelse. Men i ett av de sista breven till Cecilia förklarar Ingelet sitt behov att

skriva ark efter ark med att det är fullmåne:
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Att jag nu fyller ark efter ark och icke vet sluta är fullmånens fel, han har vänt sitt ansikte
från Peru och Patagonien, från Japan och Amur, ledsnat vid dem, nu skiner han på mig. Och
för hjärnan, blodet och märgen är månen icke utan betydelse, han släpar ju ebb och flod efter
sig i luften och havet, i trädens safter, i människokroppens vätskor, ja till och med i min
Waterman-Fountain-Pen, vilket allt man kan inhämta ur medeltida läkarböcker - och ur
denna epistel. (s. 235f)

Med epistel avses ett brev (eg. i Nya Testamentet) men benämningen används också för

diktning i brevform. Här står ”denna epistel” i bokstavlig mening för det aktuella brevet.

Men det kan också tolkas som en hänsyftning till en övergripande tematik i

brevromanen i stort. Som jag visat har Ingelet en bakgrund som renodlad teoretiker, och

under tiden för brevskrivandet upptäcker han att verkligheten också har andra

dimensioner än den vetenskapliga.

3.2.2 Musikens betydelse

Musiken är lika framträdande i Breven till Cecilia som den är i Nietzsches Tragedins

födelse. Huvudpersonen Sven Ingelet har visserligen inte tidigare utsträckt sitt

konstintresse till musiken. Men när han så småningom upphör att vara ”en främling i en

värld av dårskaper” så börjar han uppskatta också den dionysiska konsten. Hans vän

Otto Erik Minck är en ytterst musikalisk person vars stora samlarintresse bland annat är

inriktat på gamla musikinstrument.

När Otto Erik Minck strax innan klassträffen (i romanens prolog) konstaterar att

Ingelet borde prövas av annat än vetenskapen och studera konsten att leva så svarar

Ingelet endast med uppmaningen: ”Spela för mig, Otto Erik!” (s. 31). Det är förstås en

manöver med vilken han vill undvika att behöva tala om sitt inre, en diskussion som

Otto Erik försökt inleda med att recitera skoluppsatsen om apan. Men Ingelets

uppmaning återspeglar också ett behov av musik som av allt att döma vuxit fram under

tiden för relationen med Cecilia.

I prologen beskrivs hur Ingelets musikaliske vän går av och an över golvet i sitt

hem, och det framgår att han haltar och måste stödja sig på en käpp (s. 15f). Hans

vänstra ben är kortare än det andra, och även i övrigt ger han ett disharmoniskt intryck:

Pincenezglasen dolde rätt mycket av ögonen, munnen sköt han ut så att överläppens lurviga,
lingula borst pressades mot den tjocka näsan, det ryckte spasmodiskt i kindmusklerna,
stundom i hela det stora, rödlätta ansiktet, och alltjämt strök han sig nervöst över hjässan
som var kal. (s. 16)

Men Otto Erik vandrar ändå inte ständigt oroligt omkring i rummen. När han betraktar

sina vackra möbler och väggprydnader infinner sig ett visst lugn. Han ”småfnyser

gillande” (s. 16) och ger ett förnöjsamt intryck. Efter Ingelets uppmaning fortsätter Otto
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Erik ännu en stund sin visdomspredikan. Men när han sedan sätter sig vid flygeln och

börjar spela så infinner sig den verkligt stora förändringen, han blir starkt upplivad och

ger plötsligt ett harmoniskt intryck:

Nå, det var ett förslag som Otto Erik Minck kunde obetingat gå in på, de klingade, han
småfnyste och tömde sitt glas, sedan gick han utan förnyad uppmaning stilla bort till flygeln.
Märkvärdigt! Han pratade visst med den, de hörde honom mumla: ”Strax, strax, ge dig till
tåls, jag skall bara känna efter om du bevarat din själ ren” – fingrarna likasom mätte
klaviaturen, ackord efter ackord, därpå följde ett ögonblicks tystnad.
   Och så spelade han. Vilken förvandling! De nervösa ryckningarna spårlöst försvunna, ett
stort lugn utbrett över hans ansikte, huvudet lätt bakåtböjt. (33f)

Även i romanens brevdel omnämns hur Otto Eriks nervösa ryckningar spårlöst har

försvunnit i samband med att han börjat spela (s. 176). Förutom musikintresset i sig

framstår också Otto Eriks tidigare funktion som ”Flygelman” för Ingelets halvsyster

Eglé som något som bidragit till en viss livskänsla. Den charmiga och

temperamentsfulla Eglé brukade under de två sista åren hon levde följa med Sven till

syskonen Minck, och hon ingav Otto Erik en lyckokänsla:

[”]Bara sju år äldre än hon, och ändå en… en som kvävt alla dåraktiga känslor och
förhoppningar, men lekkamrat fick jag vara, och Flygelman, mig gjorde hon lycklig med
nästan vad helst hon företog sig… efter sitt höga behag. Ingivelsen själv var hon, gnistan,
gnistan som tände, och satt hon i karmstolen där borta vid fönstret, visste jag henne vara
här… då nådde jag in till musikens själ när jag spelade. Vilken underbar kvinna hade det inte
blivit av… lilla Eglé min!” (s. 246)

Otto Eriks omnämnande av Eglé som en ”gnista som tände” utgör en intressant parallell

till Ingelets beskrivning av Cecilia som ”en tändande blixt”. Det förefaller som om

umgänget med Eglé för Otto Erik skulle ha inneburit någon slags emotionellt

uppvaknande, men hans ”gnista” har tänts långt tidigare än Ingelet träffas av sin ”blixt”.

Eglé har alltså spelat en liknande roll i Otto Eriks liv som Cecilia spelar i Ingelets fall.

Men beskrivningen av den musikaliska Eglé som en ”gnista” återspeglar det att hon för

Otto Eriks del endast bidragit till en förhöjd livskänsla, medan mötet med den sinnliga

Cecilia för Ingelet innebär något omstörtande och ödesdigert.

Ingelets omnämnande av att fadern Uriel och Otto Erik är ”oförenliga” (s. 173)

bör främst relateras till deras respektive sätt att förhålla sig till musiken. Uriel kan som

sagt inte tåla musik, och han har inte på långa tider vågat ”lyssna inåt”. Den sistnämnda

omständigheten kan jämföras med Otto Eriks ovan citerade formuleringar om hur han

nådde ”in till musikens själ” och hur han kände efter om flygeln ”bevarat [s]in själ ren”.

I Breven till Cecilia står musiken för själva livskänslan, på ett sätt som överensstämmer

med den unge Nietzsches framställning av det dionysiska som det grundläggande inte

bara för konsten utan också för livet. Det tål att upprepas att Nietzsche betraktar
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musiken som ett allmängiltigt uttryck för de förlopp i mänskans inre som förnuftet

hänför till det negativa begreppet känsla.

Ingelets livliga halvsyster Eglé, som dog endast fjorton år gammal, var dotter till

moderns svenska ungdomsvän ”onkel Egbert”. Läsaren får veta att den sistnämnde i

motsats till Uriel haft ett stort intresse för musik, och hans musikalitet har synbarligen

gått i arv till Eglé. På sin dödsbädd säger han om dottern: ”Hon lär vara vacker, vacker

och vild, förhäxande... så liten hon är. Och musikalisk. Det säger åtminstone din mor, är

det sant vad hon säger?” (s. 231). Släktskapen mellan Eglé och ”onkel Egbert” antyds

också av det faktum att de två första bokstäverna i deras namn är samma. Även

beträffande utseendet finns en påfallande likhet, Eglé och Egbert har båda haft svart,

lockigt hår (s. 175 & 229). För den tolvårige Ingelet omnämner Egbert: ”Din mor har

jag inte träffat sen… 1880… nej 81, året innan… din syster föddes.” (s. 230).

3.2.3 Rus och närvaro

Rus och lättsinne är något som förknippas med det dionysiska såväl i ordets

nietzscheanska bemärkelse som i övrigt. Som jag tidigare nämnt framställer vännen

Otto Erik Minck det saknade lättsinnet som en orsak till Ingelets bristande

livserfarenhet (s. 29). Minck hänvisar också till att Ingelet i sin skoluppsats om apan, en

släkting till människan, skrivit att den är särdeles komisk när den är allvarlig (s. 29).

Under sin Italienvistelse försätts visserligen Ingelet i ett tillstånd av kärleksrus, men

hans försiktiga dryckesvanor återspeglar hans långvariga främlingskap i förhållande till

det dionysiska.

Ingelets dryckesvanor står rätt nära Otto Erik Mincks trots att den senare

understryker vikten av lättsinne. Otto Erik och hans syster Malin bor i ett gammalt

trähus i vilket en vinhandel, som grundats av deras farfar, tidigare har verkat. När

Ingelet besöker syskonparet dagen innan klassträffen skall äga rum föreslår Malin att de

skall smaka på ”C. F. Mincks ryktbara portvin” som det ännu finns några flaskor kvar

av. Förslaget ger upphov till en liten ordväxling om vännernas dryckesvanor:

”Vad har jag sagt, Malin, du är en märklig kvinna!”… berömde henne brodern med forcerad
livlighet – ”dina idéer sväva inte i det ovissa, de gå på djupet, ändå ner i källarn.” Vilket
föranledde Sven Ingelet till en skämtsam påminnelse: ”Ja kom ihåg, Otto Erik, i morgon
dricker du snällt och lydigt vad man slår i åt dig, utan fusk, jag ämnar också följa de andras
exempel efter ringa förmåga. Det är vår skyldighet den här gången.”
   ”Rätt så” – understödde honom fröken Malin – ”narra bror min till extravaganser, ju större
dess bättre! Förr skydde han dem inte minsann, nu kallas de hälsovådliga när han talar med
mig. Den hycklarn!” (s. 22f)
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Här framstår Otto Erik Minck rentav som ännu mer försiktig än Ingelet då det gäller att

låta sig berusas av starka drycker, men å andra sidan får läsaren veta att Minck tidigare

haft andra vanor. Ett par av de forna klasskamraterna – Ludde Fernlund och Ruben

Bernik – utgör däremot i detta avseende tydliga motpoler till Ingelet. I fråga om Ludde

Fernlund antyds detta motsatsförhållande också av att han går under smeknamnet ”Den

Gamle”, medan Ingelet alltså under skoltiden kallats för ”Ynglingen”.

Under klassträffen är Fernlund allt annat än nykter och han skryter med hur han

”suttit sju resor i karcer” (d.v.s. i skolarrest) under fyra terminer. Även det sistnämnda

är något som är ägnat att illustrera ett visst lättsinne. Senare under kvällen, när

Lewenhult håller sitt högtidliga festtal, spiller Fernlund ut hälften av innehållet i sitt

glas på bordet (s. 43). När Fernlund ”blivit tapper av champagnen” ber han dessutom

bankdirektören Hans H. Fors, som ständigt predikar om ekonomiskt framåtskridande,

att dra åt helvete med sin industri (s. 49).Otto Erik ”Primus” Minck håller sig däremot

rätt nykter. ”Skål på dig, Primus!” ropar Ragnar Gullström och tillägger att Otto Erik

inte dricker det minsta utan bara tiger (s. 44).

Som rusets och lättsinnets representant framstår Fernlund också i och med att han

beträffande det ekonomiska lever från hand till mun. När Ingelet en dag i september

1912 hjälper Fernlund ur en penningknipa så blir den förre ”med milt våld” övertalad att

tillbringa kvällen på en restaurangterrass. Ingelet kallar i sitt brev Fernlund för ”Gamle,

godlynte jätte!” och tillägger: ”Honom till viljes måste jag sedan inmundiga tre rätter

mat, snaps, öl, punsch, mycket punsch, jag nändes icke neka” (s. 215). När Hans H.

Fors och Leo Lewenhult sedan råkar dyka upp på samma utskänkningsställe försöker

Fernlund på avstånd skåla med bankdirektören, men försöket misslyckas. Leo

Lewenhult kommer däremot fram till Fernlunds och Ingelets bord. ”Lejonet ger snällt

tass, han, skål på er!” (s. 216) konstaterar ”Den Gamle” som emellertid är en aning

besviken på ”Ynglingen” som vägrar låta sig berusas:

”Också Ynglingen är mänskovänlig med klen i dryckjom som en tieårs pilt, skål på dig,
Yngling! Vi behöver mer fluidum. Minns ni när jag satt sju resor i karcer… under fyra
terminer… har du barn, Lewwenhult?” Bullersamt beställde han två flaskor fluidum till, och
det blev sent innan vi skildes. (s. 216)

I slutet av prologen omnämner Ingelet för Otto Erik att Fernlund fortfarande har det

”brydsamt och knappt” (s. 53). Ingelet överenskommer med Otto Erik om att skänka

Fernlund en liten summa pengar. När Lewenhult sedan ber Ingelet och Otto Erik hälsa

på hos honom för att dricka en avskedsgrogg så framstår Otto Erik som en måttlighetens

representant (s. 54f). Om Ingelet uppvisat samma måttfullhet skulle han ha undsluppit
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den plågsamma och dramatiska episoden i Lewenhults lägenhet. Medan Ingelet utan

betänkligheter tackar ja till Lewenhults inbjudan, delvis för att beskåda en gammal

tavla, så är Otto Erik inte med på noterna. ”Nej nej, måtta i allt”, invänder Minck: ”Jag

orkar inte. Kryp ni också till kojs så är ni förståndiga!” (s. 55). I och med det skiljs

vännerna åt, och Otto Erik fäller en replik som förebådar vad som komma skall: ”I

morgon ångrar du dig, du ska få se det, Sven.” (s. 55).

Att de starka dryckerna omnämns redan i det första av Ingelets brev utgör en

indikation på deras viktiga funktion som symboler för det dionysiska ruset. Det faktum

att Italienvistelserna har en upplivande effekt på Ingelet återspeglas också i mönstret för

hans alkoholkonsumtion. Strax efter att Cecilia rest bort skriver han följande:

Sökte skingra min sorg med Misilmeridruvans saft, berömd och besjungen, drack två glas,
drack tre, njöt och sörjde. Du skrattar! O du klentrogna, låt mig upprepa för dig: jag njuter
verkligen av vin, odlat i det land där jag dricker det, och här i ”la bella Italia” hör det med till
luften och andhämtningen. Icke sant? Hemma däremot, de starka dryckerna, dem undgår jag
helst. (s. 62)

Vin dricker Ingelet alltså främst i Italien där drycken kan förknippas med vackra

odlingslandskap. Också när Ingelet i det fjärde brevet beskriver hur han i Neapel för

första gången träffar Cecilia så omnämns att de druckit vin, närmare bestämt det tidigare

omnämnda eldvinet från Vesuvius (s. 79). I sin skildring av forntidsdrömmen noterar

Ingelet att han och hans sällskap besökt ett stort antal vinstugor (s. 163).

Kännetecknande för Ingelet är att han i likhet med Heidenstams Hans Alienus är en

främling i nuets värld. Hans dyrkan av det förflutna och hans ensidiga inriktning på

konst och vetenskap innebär att han rätt långt saknar sinnlig närvaro. Han ger för det

mesta ett frånvarande intryck, och det är av allt att döma endast under det en månad

långa förhållandet med Cecilia som han förmår vara närvarande i nuet. Denna tidsperiod

betecknar han som en ”lycksalig liten ö” och han erinrar sig några ord av Oscar Wilde:

”Den för vilken det närvarande är det enda som är närvarande, vet ingenting om den tid

vari han lever.” (s. 78). ”Så, just så var det fatt med mig under den kärlekens

morgonmånad du unnade oss”, skriver Ingelet till Cecilia. Detta kan jämföras med

Nietzsches beskrivning om hur under den dionysiska hänryckningen ”det subjektiva

svinner hän i fullkomlig glömska af sig själf” (1902, s. 149).

Tidigare har hans tankar sökt sig till antiken och renässansen. Under den tid

brevskrivandet pågår återvänder han i sina tankar till den lycksaliga ön som då redan

hör till det förflutna. När han sedan tvingas resignera i sina förhoppningar beträffande

Cecilia så skapar han sig föreställningar om en hinsides framtid. Ingelets oförmåga att
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närvara i nuet åskådliggörs också av den episod i hans forntidsdröm i vilken han

sammanträffar med generalfältmarskalk von Moltke (s. 168f). Ingelet presenterar sig

som ”Konrad Schupp – Juwelier” (namnet härrör från en inskrift han tidigare fått syn på

i det forntida Rom). Den korta ordväxlingen dem emellan illustrerar Ingelets oförmåga

att inrikta sig på det förhandenvarande. Ingelet ställer tre frågor till baron von Moltke:

”Mein Name ist Konrad Schupp – Juwelier. Vad menar baron om Frankrikes härsmakt?”
   Intet svar.
   ”Förlåt herr baron: blir nästa krig det sista? Jag bara frågar.”
   Intet svar.
   Då grep jag till väderleken, alltid finns det någon väderlek. Och då såg han mig skarpt i
ögonen, yttrande ordagrant:
   ”Der Tuff ist das vorherrschende Gestein durch die ganze Campagna.”
   Jag tänkte: just min åsikt, fastän tusentals tillfällen att förfäkta densamma icke utnyttjats,
däri har jag handlat orätt. (s. 168f)

Ingelets två första frågor bemöts alltså med tystnad, medan den tredje frågan som

anknyter till ett här och nu får von Moltke att fälla ett yttrande som emellertid inte heller

det utgör ett svar på Ingelets fråga. När von Moltke uttalar sig om den dominerande

stenarten på den plats där de befinner sig, så ger Ingelet honom sitt tysta medhåll. Von

Moltke fäster med sitt uttalande uppmärksamheten på det förhandenvarande. När

Ingelet tänker att han missat otaliga tillfällen att ge uttryck för denna von Moltkes

uppfattning, så syftar det på hans bristande sinnliga närvaro.

Som militärperson är von Moltke inriktad på det jordnära och konkreta, detta

understryks också av Ingelets omnämnande att von Moltke snart skulle komma att ge ut

topografiska kartor över trakten kring Rom (s. 168). Det intryck av sinnlig närvaro som

baronen ger i och med sitt uttalande om den förhärskande stenarten förstärks ytterligare

av att han samtidigt stirrar Ingelet skarpt i ögonen.

Det andra av von Moltkes två korta uttalande i ordväxlingen med Ingelet är av

minst lika stort intresse: ”Ach, die Campagna! Sie ist die Heimath der Gegensätze, einer

Vergangenheit des reichsten Lebens, einer Gegenwart der tiefsten Stille.” (s. 169). von

Moltke har en klar blick för att kvarlevorna av det forntida Rom inte ger någon

fullständig bild av hur livet i dessa trakter gestaltade sig under antiken. Ingelet har

däremot dyrkat Roms livlösa fornlämningar, deras apollinska skönhet, och han

frapperas under forntidsdrömmen av de antika romarnas verklighet och levnadssätt. De

antika romare som han möter i drömmen uppvisar ett betydande lättsinne vid sidan av

sina intellektuella bemödanden. Verklighetens avigsidor, bland annat i form av

stridsbuller och smutsiga kloaker, är närvarande också i det Rom som han så starkt

idealiserat.



58

4 APOLLINSK INSIKT

4.1 Självkännedom

4.1.1 Brev och drömmar

Så länge Ingelet befinner sig i ett tillstånd av dionysiskt kärleksrus behöver han inte den

apollinska insikten: ”Och jag tänkte: vad gör väl människan med visdom? Den mattar

pulsslagen, man blir gammal i förtid. Och se, när jag rätt tänkte efter var jag alldeles

utan visdom, så lycklig var jag. ” (s. 59f). Först efter att lyckoruset övergått i saknadens

smärta nås Ingelet av den apollinska insikten om sin egen situation. När den lycksaliga

månaden med Cecilia är över uppvisar han en från brev till brev tilltagande klarsyn.

Breven återspeglar alltså Ingelets utveckling, men tillika utgör brevskrivandet i sig en

faktor som bidrar till hans ökade självkännedom.

De inledande meningarna i Ingelets första brev till Cecilia säger rätt mycket om

breven i stort, och även om deras avsändare:

Så har du då rest! Jag måste väl tro det, mot min vilja, eftersom jag icke ser dig, icke når dig.
Jo med tecken, det är sant, bokstavstecken, skrivna ord, kallnade ord som dött på vägen.
Andas på dem, Cecilia, väck dem till liv! Lyssna! Hör du icke tonfallens djupa klagan och
innerlighet? (s. 57)

Att Cecilia rest bort är ett entydigt faktum, men i övrigt tror Ingelet ännu i det här

skedet bara det han vill tro. Cecilia står som sagt för det sinnliga, inte det andliga, och

därmed är brevens döda bokstavstecken inte något tillfredsställande substitut.

Brevskrivandet tar vid efter att Ingelet ”väckts till liv” av Cecilia, men det visar sig att

han inte får någon nämnvärd respons på sina skriftliga närmanden. När Cecilia reser

bort övergår kärleksruset i lidande och det är inte endast i det första brevet som tonfallet

är klagande. Ingelet nämner också det för hela romanen centrala ordet ”innerlighet” som

här anknyter till den utelämnande funktionen hos hans brev.

Redan i det tolfte brevet uppvisar Ingelet en oro för att han har varit alltför

förtrolig: ”Ja har jag icke varit en snäll och flitig korrespondent, riktigt snäll och

tillitsfull och öppenhjärtig? För öppenhjärtig måhända?” (s. 134). Breven bildar en slags

självbiografi med början ända från barndomen, men skrivandet innebär också en

bearbetning på ett medvetet plan av sanningsförmedlande drömmar.

Nietzsche hävdar i Tragedins födelse att naturen helar och hjälper genom

sömntillståndets drömmar. Men det finns, påpekar Nietzsche, en linje som drömmen

inte får överskrida för att inte vara patologisk (1902, s. 12). Ingelet har också tidigare
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varit något av en ”drömmare”, läsaren får veta att han som pojke gick och ”undrade,

bara undrade”. Men då har det åtminstone till en del varit frågan om ett dagdrömmande.

I vilket fall som helst har Ingelets drömmar varit verklighetsfrämmande, därmed med

Nietzsches ord patologiska. Nu, efter det dionysiska uppvaknandet, har hans drömmar

blivit en källa till självkännedom och andra insikter.

De drömmar som Ingelet återger i sina brev blir med tiden högst apollinska. De

korrelerar med Ingelets tilltagande insikt om den egna livssituationen och det egna

jagets begränsningar. Det är just en sådan ”måttfull begränsning” som är utmärkande för

Apollon. Nietzsche understryker också att Apollon är individuationslagens gud (1902, s.

13). I ett skede har Ingelet medveten om sitt ständiga citerande frågat sig om han alls

har något eget innehåll (s. 187). Efter det dionysiska uppvaknandet under

Italienvistelsen blir Ingelets projekt att bygga upp det egna jaget genom det

självbiografiska skrivandet.

Ordstammen i gudanamnet Apollon betyder ”den skinande”, han är ljusets gudom,

men Nietzsche betonar att han också härskar över ”den inre fantasivärldens sköna sken”

(1902, s. 12). Och det sköna i apollinsk mening är som sagt det måttfulla. Apollon står

alltså för såväl den medvetna insikten om tingen beskaffenhet som för drömmarnas och

fantasins sfärer, försåvitt de senare inte står i strid med verkligheten.

I sitt första brev (s. 57-) beskriver Ingelet hur han tillsammans med Cecilia under

en stjärnklar natt var ombord på en ångbåt som trafikerade mellan Neapel och Palermo.

Han nämner att han efter att Cecilia gått och lagt sig satt kvar på däcket och drömde.

Här är det ännu inte frågan om någon apollinsk dröm utan om ett verklighetsfrämmande

fantiserande: ”Drömde, drömde. Och min dröm var som en gyllene skål, rågad med de

härligaste frukter. Alla utom visdomens.” (s. 59). Den med råga fyllda guldskålen

symboliserar övermåttet, det apollinskas motsats. I sitt andra brev noterar Ingelet att

myggardinerna runt hans säng inte skyddar honom för drömmar (s. 69).

Det verklighetsfrämmande i sin antikuppfattning får Ingelet också i sitt omedvetna

en föraning om genom sin forntidsdröm. Denna dröm, i vilken Ingelet förflyttas tillbaka

till forntiden, utgör ett centralt inslag i Breven till Cecilia (se s. 143-169). Egentligen är

det frågan om en drömvärld i vilken tiden är upphävd, och Ingelet möter framstående

personer från olika tidsperioder. De sidor av verkligheten som Ingelet förträngt får han i

drömmen erfara att i lika hög grad är närvarande också i den antika världen. I drömmen

uppenbarar sig bland annat en padda som står för det fula och otäcka, men före det har

ett verkligt möte mellan paddan och Ingelet ägt rum. Det är Cecilia som förmår honom
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att övervinna sin aversion för paddan, vilken också kan anses representera den

slemmiga sidan av sinnlig kärlek:

Minns du... ja... minns du paddan som kröp upp ur svandammen? En stor, tjock och ful
padda, slemmig, ovantill gråbrun med gröna fläckar och knapprader av vårtor, undertill vit -
jag ryste. Du betvivlade mitt mod, Cecilia! Kärleken övervinner allt, raskt grep jag odjuret
om ryggen med haja men hårda fingrar, lät dig tillfredsställa din nyfikenhet på nära håll.
Efteråt tänkte jag: o padda, o Bufo, vi två ses aldrig mer, gudskelov! (s. 142)

Förhoppningen om att aldrig mera behöva möta paddan uppfylls alltså inte utan den

dyker upp på nytt i forntidsdrömmen som Ingelet beskriver senare i samma brev. I

drömmen slår han till paddan med en tung bok, ett gammalt helgonlegendarium.

Helgonlegendariet med dess vackert målade versaler står för det sköna och det goda

med vilket Ingelet försöker förtränga det fula och det onda. Men paddan återkommer

ännu ett par gånger. I mitten av en bäck sitter den och kväker: ”kloak, kloak, kloak!” (s.

146). ”Sann spådom, vid Hercules!”, konstaterar en man vid namn Lucumo, som

stoltserar över att ha låtit uppföra Roms avloppsledning Cloaca Maxima (s. 146).

Ingelets skildring av forntidsdrömmen har föranletts av Cecilias önskan att få veta

vad som händer honom, inte bara vad han tänker och känner (s. 141). ”Mig händer

intet”, konstaterar Ingelet först, men sedan återger han sin dröm i två långa brev.

Beskrivningen avslutas med ännu ett omnämnande av paddan: ”Och i en grop, fylld

med regnvatten, satt min tjocka, grönfläckiga padda och blängde på oss [Ingelet och von

Moltke]. Detta är vad som hänt mig.” (s. 169).

Kärleken till Cecilia tvingar alltså Ingelet att vidröra den slemmiga paddan, och

denna verkliga händelse återspeglas sedan i en dröm som för honom uppenbarar något

om världens beskaffenhet. Den fornvärld som möter honom i drömmen svarar inte mot

hans tidigare bild av antiken. Han får erfara att såväl urtiden som senare perioder är

”smutsig[a] att genomvada” (s. 150). De stormän han möter är inga allvarliga esteter,

utan de kännetecknas av lättsinne och insikt i livets realiteter.

En av dem är lustspelsförfattaren Plautus som hyser ett stort intresse för vin och

kvinnor, och han konstaterar lugnt och ödmjukt att Cloaca Maxima har haft större

betydelse för Rom än hans egna litterära alster (s. 151). Plautus besitter också en stor

människokännedom, och hans livserfarenhet utgör en stark kontrast till Ingelets:

”Högmod finner sällan ett gott bord, ofta inte ens tak över huvudet. Jag har varit slav, jag har
varit mjölnardräng, jag har varit handelsman och skådespelare samt umgåtts som jämlike
med oljekrämarna på Velabrum. Därav min mänskokännedom, livet är en teater, därav mina
komedier, somt läsning och långods, förstås.[”] (s. 152f)
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När en av männen i Ingelets sällskap, svartkonstnären don Tennino, omnämner att

Marcus Aurelius ”kallar den som förvånar sig över något en löjlig främling i en värld av

dårskaper” så bekänner Ingelet: ”Jag är en sådan främling, mina herrar.” (s. 148). I

denna forntidsdröm möter Ingelet flera sidor av verkligheten som han har undvikit att

konfrontera sig med. Paddan representerar i drömmen allt detta negativa i tillvaron,

vilket stämmer väl överens med vad paddan som symboldjur mer generellt står för.

Även om det är frågan om en animalisk symbol så kan paddan också stå för det onda

eftersom dess artfränder ofta har uppfattats som demoniska varelser (Biedermann 1991,

s. 311).

4.1.2 Resignationen

Ingelet ger först upp hoppet i fråga om sina vetenskapliga ambitioner. Men inte långt

senare får han lov att resignera också i kampen om Cecilias gunst. Strax efter att hon

avrest är han ännu övertygad om att han skall kunna återuppta sitt vetenskapliga arbete:

Du har övergivit mig, Cecilia, du är tillbedjansvärd men grym, kanske är det bäst så. Jag
träder åter i sor Luca Signorellis tjänst, redan alltför länge har jag prövat hans tålamod. Il
faut cultiver son jardin2, med andra ord: jag tyr till vetenskapen, mitt halvfärdiga manuskript,
det ligger obrukat i kappsäcken, massan av anteckningar lämnade jag kvar i Rom. Mera om
boken framdeles, försona dig med den tanken! (s. 62f)

Ännu i sitt tionde brev frågar Ingelet sig hoppfullt vilken rar fångst som väntar honom

när han igen på allvar sänker sina garn i vetenskapens stilla ocean (s. 128). Sedan

tidigare har Ingelet högt uppställda målsättningar beträffande sin Signorellistudie. Den

skall vara konst i sig själv och om det målet inte nås har han haft för avsikt att förstöra

hela verket (s. 114). I det nionde brevet noterar Ingelet att han ”icke utan en viss

förtröstan” spinner vidare på sina tankars tråd (s. 124). En tråd som han hoppas skall

vara av ”guldblandat silke, icke grå och ullig som all teori.” (s. 124).

När Ingelet anländer till fiskarbyn Giardini, som uppenbarligen har någon

anknytning till Signorelli, är han inställd på ett vördnadsfullt mottagande. Men förutom

att han utsätts för stenkastning är det ingen som intresserar sig för honom:

Stilla och andligt förnämt steg jag in på stationskontoret, sade mitt namn, smålog älskvärt,
frågade i lätt världsmannaton vilka anstalter stat och kommun vidtagit för att göra min resa
snabb och bekväm, utan att rubba den övriga trafiken. O min cherubim! Man tycktes icke
känna mig. Man tycktes sväva i okunnighet om min doktorsavhandling. Man hänvisade mig
till tabellerna, tidtabellerna, järnvägstidtabellerna.
   Hm. Vad är det för ett europeiskt rykte jag åtnjuter!

                                               

2
 Man måste odla sin trädgård.
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   Giardini är ett samhälle som ingalunda utmärker sig genom tusenårig kultur eller en
oerhörd sedernas förfining. Endast tiggeriet har drivits till sin spets, och urgamla, fallfärdiga
käringar gjorde mig sällskap, men av simpelt penningbegär, Cecilia, icke för att bedja mig
hålla de där föredragen om Konsten och Livet. Smutsiga, rent fantastiskt smutsiga barnungar
övade sig i stenkastning var jag än gick, vi träffades alltså, stenkastning är säkert en nyttig
och måhända vacker sport, i alla fall var det obehagligt att träffas. Man merkte die Absicht
und wurde verstimmt. (s. 126f)

Dessa upplevelser i en fiskarby vilken alltså inte utmärker sig genom någon ”sedernas

förfining” utgör ett möte med en verklighet av ett annat slag än den akademiska. Här är

ingen intresserad av att höra vetenskapsmannen Ingelet föreläsa om konsten och livet,

däremot tvingar livets realiteter dem att tigga pengar av honom. I lika hög grad som

mänskorna i fiskarbyn är ointresserade av allt vetenskapligt är de mottagliga för det

mytiska och för magiska ritualer. Under sitt besök i byn är Ingelet i tillfälle att beskåda

den välsignelse av otursförföljda fiskebåtar som jag redan har behandlat.

Skildringen av besöket i fiskarbyn är en parallell till Ingelets forntidsdröm så

tillvida att han också här möter sidor av verkligheten som han varit främmande för. I

fiskarbyn är det alltså frågan om smutsiga barn, fattigdom och magiska ritualer. I

forntidsdrömmen dyker också Luca Signorelli upp. Hans förebråelser innebär en

föraning hos Ingelet om att det kanske trots allt inte blir så lätt att återvända till det

vetenskapliga arbetet:

   ”Signorelli” - stammade jag - ”sor Luca, käre sor Luca... är det ni?”
   ”Har du inte annat att syssla med, Sven?”... lydde motfrågan. ”Blir inte din vackra framtid
försenad, din stora bok för tunn?” (s. 167)

De frågor som i drömmen tillskrivs Signorelli uppvisar en betydande likhet med det

som fadern Uriel brukar säga åt Ingelet då den senare en längre tid vistats i hemlandet:

”Bör du inte resa ut snart, blir inte din vackra framtid försenad, din stora bok för tunn?”

(s. 101). I forntidsdrömmen möter Ingelet förutom Signorelli också ett flertal andra av

världshistoriens berömda personligheter. Men själv ser han sig till följd av en ”viss

blygsamhet” tvungen att bevara sitt inkognito (s. 168). Med farhågor om att redan vara

igenkänd av den beryktade general von Moltke presenterar han sig under falskt namn (s.

168). I drömmen betraktar Ingelet alltså sig själv som en i stort sett lika berömd person

som von Moltke.

Men så småningom inser Ingelet att hans ”vackra framtid” som vetenskapsman

inte bara blir försenad utan helt uteblir. I det sextonde brevet, vilket som sagt utgör en

vändpunkt, börjar han fråga sig om hans emotionella tillgivenhet för Cecilia utgör ett

hinder för en fortsatt forskargärning:
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Mitt arbete... ja svara, vad tror du: är kvinnan ett fördärv för mannens arbete, själsarbete?
Måste han alltid välja mellan de två? För mig blir frågan snart aktuell, jag ritar bokstäver, det
gör jag verkligen tidtals, men ingenting växer under min hand, blommar, var rad tynar bort
eller kryper längs marken. (s. 179f)

Ingelet konstaterar att han ännu har en smula ärelystnad kvar, men att det är bäst att tills

vidare låta hoppet skendö (s. 181). Att han ännu inte helt resignerat beträffande sina

vetenskapliga ambitioner framgår också av att han i samma verk citerar Schopenhauers

ord om att en berömmelse som tidigt faller på en människas lott är ”immer verdächtig”3

medan ett rykte som skall äga bestånd mognar sent (s. 181). Arbetet med

Signorellistudien framskrider emellertid inte det minsta (s. 183). Ingelet uttrycker en

avsikt att uppsöka en eller två av sina kolleger i Köpenhamn men tillägger: ”Men vad

allt ämnar jag icke!” (s. 189). I ett senare brev meddelar han från Köpenhamn: ”Mina

här bosatta kolleger har jag godhetsfullt låtit vara i fred.” (s. 210).

Medan Ingelet i ett tidigare brev oroade sig för sitt ”europeiska rykte” (s. 127) så

återstår inte mycket av vetenskaplig självtillit i det tjugotredje brevet där han beskriver

sitt arbete på universitetsbiblioteket:

I bibliotekssalarna trippar jag omkring på tysta sulor, snusande in ömsom dammkorn,
ömsom tankekorn från hylla efter hylla, litteraturstoftets mystiska arom, resignerat och
anspråkslöst jämnande vägen till visdom för andra, lyckligare forskare, vilkas halvt
godmodiga, halvt överlägsna kritik jag icke sällan är underkastad. (s. 216)

Ingelet har i det här skedet återvänt till Helsingfors. På fritiden, två kvällar i veckan,

uppger han sig gå på en kurs i bokbinderi och tillägger: ”[…] varvid jag slösande

använder det klister mitt författarskap iråkat” (s. 217). Han kan fortfarande inte arbeta

på sin bok och manuskriptet börjar rentav ge honom ångestförnimmelser och

förstörelselusta (s. 242). När skrivandet inte framskrider övergår han från innehåll till

utanverk, till att lära sig inbindning av andras skriftliga alster. I det näst sist brevet till

Cecilia meddelar sedan Ingelet att han studerat handlingskraftens teori och omsatt den i

praktiken genom att bränna upp sitt manuskript (s. 267). Därmed har han, omkring en

månad före självmordet, gett upp sitt liv som vetenskapsman.

Vid samma tid som Ingelet definitivt överger sina vetenskapliga ambitioner, så blir det

också allt svårare för honom att hålla liv i sina förhoppningar beträffande Cecilia. Även

i detta avseende står det sextonde (mittersta) brevet för en slags peripeti. Medan Ingelet

i de tidigare breven främst ger uttryck för en lyckokänsla, så uppger han sig nu lida av

                                               

3
 Ungefär "inger alltid misstanke”.
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djup misströstan. Dessutom framgår det att den glädje han gett prov på i de föregående

breven inte varit helt äkta: ”[…] i breven till dig söker jag ju att vara glad, fastän kanske

forcerat.” (s. 179). I samma brev som Ingelet anmärker att det saknas ”innerlighet” i

Signorellis konst så riktar han till Cecilia uppmaningen ”giv mig innerlighet!” (s. 181).

Redan här uttrycker Ingelet ett visst tvivel beträffande huruvida hans starka känslor för

Cecilia är besvarade, och han fruktar att han endast får ”evigt tillbedja” såsom den

bibliske Josef.

Men ännu i det tjugotredje brevet hyser Ingelet vissa förhoppningar beträffande

Cecilia, och vetskapen om att han fått ärva en betydande summa pengar har försatt

honom i en glad sinnesstämning: ”Mottag så med behörig häpnad följande avis! Jag,

Sven Ingelet, filosofiedoktor, äger fritt disponera över ett s. k. mödernearv, och ett stort

till på köpet, se där ett pengar värt faktum vars innebörd jag först helt nyligen uppfattat

och till fullo senterat.” (s. 222). Ingelet tillägger att han nu kan gifta sig om han så vill,

men att han ännu har svårt att sätta sin tilltro till detta. Tvivlet tror han sig i alla fall

snart kunna övervinna eftersom han råkar ha blivit bjuden till en middag ett par dagar

senare och Plautus i en dröm berättat att en god måltid ”tilltäpper tvivlets mun” (s. 223).

Av följande brev, daterat en och en halv månad senare, framgår att Ingelet fått ett

negativt besked av Cecilia: ”Att jag under de senaste veckorna ängsligt rannsakat mig

själv har du säkert haft en förnimmelse av, Cecilia? Nu orkar jag det icke mera, ske din

vilje alltså, vi lämna tanken på ’äktenskap’, du säger att din vägran är oåterkallelig.” (s.

223). Cecilias vägran att ingå äktenskap har inte – i breven – föregåtts av något egentligt

frieri utan endast av en antydan om möjligheten till giftermål.

Ingelet har visserligen i detta skede återvänt till Helsingfors, men det framstår

som osannolikt att han skulle ha träffat Cecilia under den mellanliggande tiden. Av allt

att döma har Ingelet friat till Cecilia i ett brev som inte återlämnats till syskonen Minck.

Det av Uriel Ingelet skrivna brev som ingår i epilogen visar att det är Cecilia som

numrerat det tio sista breven som Ingelet avsänt från Helsingfors (s. 278). Uriel

konstaterar att numreringen av sju brev senare har ändrats, och att detta tyder på att ett

eller flera brev inte har återställts (s. 278).

Trots Cecilias bestämda vägran att ingå äktenskap har Ingelet fortfarande ett

behov av att förtränga de sanningar om henne som förmedlas av hans drömmar. I slutet

av den dröm där San Filippo dyrkas i en kyrka möter Ingelet en okänd man som förenar

honom med Cecilia:

Han slår upp dörren till ett rikt utstyrt rum, ett sovrum - på bädden ligger du, Cecilia,
insomnad, avklädd, kinderna glöda, guldhåret lyser, det är ett främmande rum, en
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främmande bädd. Ock dock motstår jag icke frestelsen, lystet kysser jag din till synes så
oskuldsfulla mun, dina sömntunga ögonlock, men du, du blir kallare vid var kyss, blekare,
död blir du för mig, mina läppar frysa, min blick förvirras, var är jag? Halvt bortvänd ligger
du behagfullt på sidan, svept i guldbrokad, en gyllentygskjortel, alldeles som den heliga
Cecilia vilar i sin marmorsarkofag under högaltaret i Santa Cecilias basilika i Trastevere. (s.
258f)

Cecilia ligger naken på en bädd och har kinder som glöder, men när Ingelet kysser

henne blir hon allt kallare för att till slut rentav förefalla död. I drömmen tänker Ingelet

dessutom, utan att fatta sammanhanget, att han har ”förrått [sin] själ med kyssande.” (s.

259). Detta är drömmens illustration av att Cecilia inte hyser några särdeles starka

känslor för Ingelet, och den efterföljs av en episod som reflekterar en omedveten aning

om att Cecilia också attraheras av andra män:

Jag framstammar: ”Väck henne!”
   Den Okände rycker på axlarna: ”Varför? Nöj er med att dela!”
   ”Vad menar ni?”
   ”Att begären vakna ändå, redan vaknat - nya begär. Ni förstår?”
   ”Då skulle hon ha sagt mig det!”
   ”Varför? Hon tycker synd om er, vill behålla er. Hon är inte småaktig.”
   ”Det vore att... då skulle... ”
   ”Tja. Också jag är en som ägt henne, hon var en gång min hustru. Vi skildes, jag var
småaktig.”
   Då vaknade jag. (s. 259f)

I drömmen avslöjar alltså Cecilias tidigare make hennes verkliga natur. På det medvetna

planet är Ingelet emellertid ännu inte redo för sanningen beträffande Cecilia. Makens

konstaterande om att nya begär redan vaknat hos henne förebådar den dramatiska

episoden i Leo Lewenhults lägenhet. Ingelet försöker intala sig att det hela bara är en

meningslös dröm, och skriver till Cecilia: ”Allt detta är ju icke sanning, Cecilia, kan

icke vara sant, endast upplevas i drömmen, en mardröm.” (s. 260).

Redan i det följande brevet ber Ingelet emellertid Cecilia att sända breven tillbaka

ifall hon inte längre älskar honom, och han understryker att han vill att alla brev

returneras (s. 261). Den begynnande insikten tar sig också uttryck i följande meningar:

”Lätt vore jag att narra, just emedan jag skänkt dig mitt förtroende så helt, redan det

binder, slår kanske med blindhet? Gäller det att värja sig mot faror, ack då är ingen

skapad varelse på jorden så värnlös som jag!” (s. 261). Det senare utgör en anspelning

på skoluppsatsen där Ingelet skrivit att han är aporna ofantligt underlägsen i fråga om att

”undgå faror, eller att värja sig mot sådana” (s. 26). I sitt sista brev daterat den

tjugosjätte maj 1913 skriver Ingelet att han inte längre litar på sin fattningsförmåga, och

att han skall avresa med båt till Köpenhamn på lördag morgon (s. 268).
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4.1.3 Gåtan och dess lösning

I sitt tolfte brev förtäljer Ingelet för Cecilia en historia från sextonhundratalet som berör

ett recept för framställning av guld:

Låt mig i detta sammanhang berätta en historia från sextonhundratalet. Marchese Manlio
Palombara – så hette han, vill jag minnas – marchese Manlio Palombara köpte en dag av en
jude ett guldmakarrecept, och då det var honom omöjligt att tyda det lät han inhugga de
kabbalistiska formlerna i marmorn som utvändigt klädde hans hus, i hopp om att någon
förbigående lärd skulle kunna lösa gåtan. (139f)

Guldet står i romanen överlag för livskraft och framgång. Det är de starka och

livskraftiga som förses med guldattribut (och beskrivs med färgnyanser på skalan guld –

blond – vit). Ingelet uppger sig ha tagit marchesens nedtecknade formler som en

”personlig invit”. Därtill konstaterar han att det säkert rör sig om både en ”livsviktig

sentens” och ”en spådom”. Gåtan är en parallell till skoluppsatsen om apan så tillvida

att den utgör en förtätning av en övergripande tematik i romanen.

Formeln för guldframställning finns alltså inhuggen på stenplattor. Dessa finns

bevarade på ”en mur i skvären på Piazza Vittorio Emanuele” (s. 140) och stället kallas

Porta Magica. Namnet på platsen anknyter således till det magiska, men Ingelet

meddelar å andra sidan Cecilia att det inte är frågan om alkemi (trots att det rör sig om

guldframställning). Ingelet försöker ihärdigt utgrunda formelns innebörd, han ser sig

rentav tvungen till det: ”Jag måste lösa gåtan, Cecilia – var lugn, i sinom tid skall jag

meddela dig vad jag vet.” (s. 140f).

Till gåtans lösning återkommer Ingelet sedan i sitt sjuttonde brev, ett par veckor

efter att han berättade historien för Cecilia. Han påstår sig då ha kunnat tyda formlerna

åtminstone till en del, och han anser också att det på grund därav inte finns någon orsak

till fortsatt vistelse i Rom:

Vad har väl Rom att lära mig sedan jag lyckats tyda Porta Magicas kabbalistiska formler?
Åtminstone delvis tyda dem. Du betvivlar kanske att jag gjort det? Gott, då vädjar jag till
Tacitus, ingenting betvivlas om man vädjar till Tacitus. Enligt min tolkning lyder inskriftens
början så här: ”Individen… skall… alltid… bliva… avfälling… av… naturlagars…
nödvändighet.” Det gäller mig och min bok, förstås. Magikern Strindberg lär oss detsamma –
även fallet Strindberg, jag menar avfallet – följaktligen är slutet alkemi. Följaktligen angår
det mig icke. (s. 188)

Ingelets kommentar om att slutet, d.v.s. den del av inskriften som han inte lyckats tyda,

skulle vara alkemi innebär samtidigt att inskriftens början är annorlunda beskaffad. Men

formuleringen om att individen alltid skall bli avfälling av naturlagarnas nödvändighet

innebär att det inte heller är frågan om en sanning av det naturvetenskapliga slaget.
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Den mening som Ingelet lyckats uttolka anger att människan inte kan trotsa

naturlagarna, det är till exempel lönlöst att som Strindberg försöka framställa guld. Men

formeln antyder också att varje individ är unik, och att det specifikt mänskliga inte kan

förklaras med reduktionistiska naturvetenskapliga lagar. Ordet ”avfälling” signalerar här

dels att människans livsvillkor dikteras av naturlagarna, dels att det mänskliga livet ändå

inte kan reduceras till ett korollarium av naturlagarnas totalitet. Inskriften uttrycker

därmed en apollinsk insikt om individens begränsningar, men den står i strid med senare

tiders positivistiska och deterministiska synsätt.

Inskriften svarar mot den insikt som Ingelet når fram till under tiden efter

kärleksförhållandet med Cecilia. Formeln utgör också en motpol till Uriel Ingelets

naturvetenskapliga världsbild, och hans ensidiga framhävande av en allomfattande

darwinistisk utvecklingsmekanik. Men Sven Ingelet förmår alltså endast tyda inskriftens

inledande mening. Hans kommentar om att denna sentens skulle beröra honom och hans

bok bör väl snarast ses som en illustration av den självupptagenhet som präglar honom

ännu i detta skede. Det är förvisso ett faktum att sentensen har en koppling till Ingelets

livsöde, men hans konsthistoriska studie berör den så vitt jag kan se endast indirekt.

Att Ingelet inte kan tyda återstoden av Porta Magicas kabbalistiska formler är

något som han själv finner mer eller mindre betydelselöst. Emedan de berör

guldframställning är det frågan om alkemi, något som Ingelet i sin egenskap av

vetenskapsman inte vill befatta sig med. Detta ointresse kan förefalla svårbegripligt

eftersom han ett par veckor tidigare med största beslutsamhet föresatt sig att tolka

”guldmakarreceptet”. Men redan då har han varit övertygad om att det inte enbart rör

sig om alkemi, utan att en ”livsviktig sentens” kan utläsas ur formlerna (s. 140).

På ett realistiskt plan blir det förvisso oklart vad som motiverar att denna

livsviktiga sentens ingår i ett recept för guldframställning. Men på det symboliska

planet är alltså guldet något som i romanen i stort förknippas med livskraft. Därmed är

det också av ett visst intresse att Ingelet inte förmår tolka den egentliga alkemin i

marchese Manlio Palombaras formler. Den inledande meningen återspeglar Ingelets

framväxande apollinska insikt om sina egna begränsningar. Men det som Ingelet når

fram till är en insikt om sin bristande livskraft. Han hör inte till de starka och

framgångsrika ”guldmakarna”.
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4.2 Vänkretsen

4.2.1 Vänskapstematiken

I Breven till Cecilia framstår också vänskapen som ett betydelsefullt tema, trots att

Ingelets förälskelse utgör ett mer framträdande inslag. Ingelet berättar visserligen inte

särdeles mycket om vännerna Otto Erik och Malin Minck i sina brev till Cecilia, men de

innehar desto större roller i såväl prologen som epilogen. I ramberättelsen utgör de lika

centrala karaktärer som Ingelet och hans far. Ingelets häftiga förälskelse i Cecilia leder

till att hans vänner börjar uppleva honom som frånvarande under hans allt mer sällsynta

besök. Men inte ens med sin närmaste vän Otto Erik Minck är Ingelet så förtrogen att

han kunde förmå sig att tala om inre angelägenheter:

[”]Det är säkert bara vi som känner förändringen, och ändå inbillar han sig naturligtvis att vi
låter narra oss, i stället för att vi är så rysligt grannlaga, gunås, och ingenting frågar,
ingenting frågar.”
   ”Ja man ska aldrig göra sådana frågor. Man skall vara tillgiven nog att kunna vänta.”
   ”Ack men han borde ju veta hur innerligt vi saknar honom! Ibland liksom... också när han
är tillstädes. Inte sant?”
   ”Han vet det, Malin, han vet det. Alltsammans, för han håller av oss. Du måste ha
tålamod.”
   ”Tycker du då inte att vi har en liten, liten smula rätt till hans förtroende?”
   ”Nej. Absolut ingen rätt till opåkallat intrång... i det inre livet... låt vara välment. Inga
närgångna frågor som han nödgas svara på. Det är en av grundbetingelserna, därför passar
han och jag för varann, vi som båda är skygga av naturen. Och brist på medkänsla eller tillit
är det sannerligen inte - inte hos någondera.” (s. 19f)

Förälskelsen framstår här som en kraft som motverkar vänskapen. Att Ingelet efter

mötet med Cecilia rycks bort från gemenskapen med vännerna har till en del sin

förklaring i hans skygghet. Medan Ingelet, under kärleksrusets påverkan, visar en

obegränsad förtrolighet för Cecilia så präglas alltså vänskapen med Otto Erik av vissa

ömsesidigt accepterade förbehåll.

Syskonen Minck får därmed inte veta det minsta om vad som upptar Ingelets

tankar, något som också återspeglas i ett av hans brev till Cecilia: ”Från Otto Erik fick

jag ett brev i går, vad det gladde mig! Och vad det gör mig ont att nödgas hemlighålla

för honom vårt underfulla möte i världsrymden!” (s. 171). Den distans som Ingelet

upprätthåller också gentemot sina vänner innebär dels att de inte kan stöda honom då

han drabbas av motgångar, dels att han inte kan dra nytta av deras insiktsfullhet. Men

det förefaller ändå som om Ingelet i umgänget med syskonen Minck kan uppleva något

som åtminstone angränsar till den efterlängtade ”innerligheten”.

När Ingelet besöker sina vänner dagen innan klassträffen vet de fortfarande inget

om hans förhållande med Cecilia. Först efter självmordet får syskonen Minck ta del av
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orsaken till att Ingelet gett ett frånvarande intryck. I epilogen beskrivs hur Leo

Lewenhult överräcker en packe med Ingelets brev åt hans närmaste vänner. Otto Erik

Minck konstaterar: ”Tja. Vad vet vi väl… vi mänskor! Vi vänner. Före ödets fullbordan.

Och klaga hjälper inte, hjälper inte, så mycket vet vi.” (s. 276).

Romanen slutar med en diskussion som Otto Erik för med sin syster Malin. Den

senare ställer först en fråga om det brev som brodern läser, nämligen Uriel Ingelets

”försvarstal”. När hon står i beråd att ställa en uppföljande fråga hejdar hon sig

emellertid eftersom hon erinrat sig broderns ord om att ”man skall vara tillgiven nog att

kunna vänta” (s. 285). Det är samma formulering som Otto Erik använt under Ingelets

besök strax innan självmordet, när Malin undrat om de ändå inte har en viss rätt till

Ingelets förtroende (se blockcitatet ovan).

Det ter sig rätt märkligt att Malin accepterat broderns synsätt, trots att de

beträffande Ingelet väntat ända fram till självmordet. Men betraktad som ironi från den

implicite författarens sida är Malins reaktion inte lika svårbegriplig. Ingelets självmord

och innehållet i hans brev har tydligt visat att vännerna väntat alltför tillgivet. Med facit

i hand står det klart att Otto Erik i all sin visdom ändå inte haft ett lika gott omdöme

som Malin med sin kvinnliga intuition. I samband med att Ingelet i ett av breven ger en

kort beskrivning av Malin så nedtecknar han också ett citat som anknyter till detta:

”Enligt Renans enkla och vackra vittnesbörd har en riktigt hjärtegod kvinna för sin del

fullkomligt löst det livsproblem männens förståndsskärpa icke gör annat än trasslar till.”

(s. 172). Men i och med att Malin inte förmår göra sig gällande gentemot broderns

förståndsresonemang, så blir hon inte i tillfälle att lösa Ingelets livsproblem.

Verkets näst sista mening måste rimligtvis också betraktas som ironi från den

implicite författarens sida. Det är fråga om en replik från Malin till brodern: ”Otto Erik,

jag vill alltid tänka: nu kan ingen i världen ta Sven ifrån oss mer. Nu är han vår igen.”

(s. 285). Såsom Anders Westerlund påvisat kan denna replik också relateras till det

skrivna ordets betydelse för Ingelet och till det faktum att vännerna nu är i besittning av

hans brev: ”Men på ett annat sätt äger syskonen verkligen sin vän; de har hans brev, är i

besittning av hans sanna jag. Sven Ingelet är förvandlad till text.” (1995, 78).

I ett av sina sista brev kommenterar Ingelet en begäran som Cecilia framställt, och som

är av stort intresse i detta sammanhang. Ingelet skriver som ett postskriptum: ”Skall jag

verkligen sända boken du nämnde? Kassners översättning av Platons Phaidros! Nej hör

du…” (s. 265). Sett ur ett realistiskt perspektiv föreligger här ett visst

trovärdighetsproblem – Cecilia framställs i övrigt som en obildad person som inte kan
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tåla böcker. Men det är samtidigt fråga om en intertextuell hänvisning som det är skäl

för läsaren att uppmärksamma. Cecilias begäran om att Ingelet skall sända henne

Platons Faidros utgör en påminnelse om att romanen inte bara skildrar en förälskelse,

utan också en vänskapsrelation.

Den av Platon nedtecknade dialogen mellan Sokrates och Faidros berör nämligen

i huvudsak kärlekens och vänskapens problematik. I Platons Faidros framställs kärleken

som en form av galenskap medan vänskapen betecknas som präglad av förnuft och

besinning. I fråga om vänskapen betonas också det varaktiga i dess karaktär, och i

samband med det förälskelsens tillfällighet.

Man kommer osökt att tänka på det som Ingelet skrev i sin skoluppsats om apan.

Han konstaterade nämligen att han själv är pålitlig i vänskap, men att detta inte kan

sägas om aporna: ”Hafva deras lidelser blifvit väckta, så veta de icke till sig, de se

ingenting, höra ingenting, blifva med ett ord sagt rasande.” (s. 27). Skoleleven Ingelet är

övertygad om att detta inte gäller för honom själv: ”Jag för min del är tyst och stilla, när

lidelsens stormar rasa inom mig.” (s. 27). Ingelet är emellertid inte helt konsekvent

eftersom han tidigare skrivit att ”hvem vet hurudan man är, när man älskar” (s. 25).

Men Platons Faidros är ändå inte någon entydig hyllning till vänskapen, utan

dialogen tar sig överraskande vändningar. Efter att Faidros återgett ett tal i vilket

retorikern Lysias utdömt förälskelsen såsom varande ett uttryck för galenskap, så följer

Sokrates’ utläggningar. Sokrates håller först ett tal i samma anda som Lysias’, men

sedan ångrar han sig och framhäver att kärlekens galenskap också kan uppfattas som en

gudagåva. Det högsta goda kommer enligt Sokrates människan till del just genom

galenskap, och en av gudarna inspirerad galenskap ser han som något förmer än

”mänsklig klokskap” (1953, s. 145)

4.2.2 De tillbakadragna

Ingelet och hans vänner Otto Erik Minck och Wilhelm Neukirch kan sägas tillhöra

samma människotyp. Deras gemensamma särart framhävs dessutom av prologens

skildring av Ingelets barndomsvänner, de forna klasskamraterna. Det inledande avsnittet

om klassträffen har av Åke Gulin i en artikel om Lybeck och den norska (!) litteraturen

betecknats som en strindbergsk scen (1931, s. 198). Gulin syftar förmodligen främst på

Röda rummet där Arvid Falck vandrar runt i Stockholm på olika journalistuppdrag och

stiftar bekantskap med människan som samhällsdjur.

Bland Ingelets (och Otto Erik Mincks) forna klasskamrater återfinns flera starka

handlingsmänniskor som upplever sig tillhöra samhällets bärande krafter. Av de tolv
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som skrev studenten tjugo år tidigare återstår bara sju. Några få timmar senare återstår

endast sex i och med Ingelets självmord. Även om man självfallet måste utgå ifrån att

också tillfälligheter spelat in så är den stora andelen avlidna av ett visst intresse på det

symboliska planet. Efter självmordet är nämligen antalet kvarlevande i jämvikt med de

döda, något som svarar mot en schematisk indelning i de darwinistiska kategorierna

starka respektive svaga. Även om Otto Erik Minck uppvisar en betydande likhet med

sin vän Ingelet så tillhör han ändå överlevarna. Den tidigare omnämnda Ludde Fernlund

som hankar sig fram en dag i sänder bildar tillsammans med juden Ruben Bernik en

kategori av lättsinnets representanter.

De två sistnämnda klasskamraternas lättsinne utgör en motpol till Ingelets och

Mincks allvar. Men de övriga – Leo Lewenhult, Hans H. Fors och Ragnar Gullström -

är ägnade att förstärka det världsfrånvända draget hos Ingelet och hans vänner. Dessa

klasskamrater är starka och samhällstillvända handlingsmänniskor medan Ingelet och

vännerna dragit sig tillbaka från livets strid och befinner sig i samhällets utkant. De tre

vännerna är alla enstöringar och även om Neukirch ingår giftermål under den tid som

skildras i romanen så har de alla levt länge som ungkarlar. En annan gemensam

nämnare är deras skönhetsdyrkan.

Otto Erik är i motsats till Ingelet ekonomiskt oberoende, och kan därmed leva

ännu mer tillbakadraget än sin vän konstforskaren. Medan Ingelet förskansat sig i

universitetet och dess bibliotek, så tillbringar Otto Erik – i likhet med Neukirch - det

mesta av sin tid i hemmet. Otto Erik bor tillsammans med sin syster i ett

tvåvåningsträhus där släkten Mincks vinhandel tidigare verkat. Deras farfar har grundat

affären, medan Otto Erik själv har lagt ner den (s. 15). Syskonparet representerar

sålunda den sista generationen i ”Verfall einer Familie”, mönstret är det gamla

välkända: förvärva, ärva och fördärva. Otto Erik och Malin använder endast den övre

våningen som bostad, den undre hyrs ut och det är symboliskt att där verkar en

guldsmedsaffär.

Under skoltiden fick sig Otto Erik tillskrivet smeknamnet ”Primus” och Ingelet

kallar honom för ”världens finaste man”. Men fastän han i och med detta framstår som

något av ett ideal så överträffar han Ingelet i passivitet:

Om jag haft förmånen födas av fattiga föräldrar så vore jag vid det här laget orgelbyggare,
kanske välbeställd organist i en landskyrka. Allra helst konstsnickare, sund och verksam och
utan grubbel, en annan Haupt, i varje fall åtminstone en Neyber, le inte, mina passioner heta
Jakaranda och Plommonträ. Nu går jag i stället sysslolös dagen lång, läser lite, tänker lite,
det är inget arbete, smeker möblernas marketerier och bronsbeslag… eller något gammalt,
rart instrument. Skamsen och folkskygg… vågar knappt visa mig ute… föraktlig i egna
ögon, ömkansvärd i andras. Utom i dina, ja. (s. 32)



72

De sista orden syftar på Ingelet som inte heller arbetar särdeles mycket för sitt

uppehälle. Otto Eriks uttalanden visar att han sätter stort värde på arbete, i synnerhet

praktiskt sådant, och att han därmed inte kan undgå ett visst självförakt på grund av sin

sysslolöshet. Inte heller Wilhelm Neukirch ägnar sig åt någon inkomstbringande

verksamhet även om också han uttrycker sin uppskattning för fysiskt arbete: ”Vore jag

fattig… ja då valde jag kanske inte pennan till verktyg, med spaden, till exempel, kan

man säkert tänka både naturligare och djupare än vi konstnjutningsmänskor anar.” (s.

194f).

Såsom tidigare framgått omnämner Ingelet i ett av sina brev sin tyske vän på ett

sätt som väcker associationer till Nietzsche: ”Also sprach Wilhelm Neukirch” (s. 195).

Formuleringen antyder en likhet mellan Neukirch och Nietzsches Zarathustragestalt.

Denna likhet består i att de båda har dragit sig tillbaka från världen för att odla sin

visdom i enskildhet.

I Wilhelm Peterson-Bergers översättning lyder de inledande meningarna i

Zarathustra så här: ”Då Zarathustra var trettio år gammal lämnade han sin hembygd och

sin hembygds sjö och gick upp i bergen. Här njöt han sin visdom och blev i tio år icke

trött därpå.” Efter dessa år blev Zarathustra övermätt av sin visdom och beslöt sig för att

återvända ner till människorna. Ingelet skriver att han blev bekant med Neukirch ”för

snart ett tiotal år sedan” (se blockcitatet nedan). När Ingelet skriver sina brev är

Neukirch nygift – det förefaller som om han därmed är i färd med att bryta en isolering

som varat ungefär lika länge som i Zarathustras fall.

Inför avfärden till Neukirch’ hemstad Berlin beskriver Ingelet för Cecilia sin tyske

vän i följande ordalag:

Sex à sju dagar ägnas Berlin, die Weltstadt als Wille und Verordnung, Grunewald inbegripet.
Där bor min vän Wilhelm Neukirch, en för allmänheten okänd privatman som ingenting
publicerat ehuru till börden tysk, en stor konstkännare, han äger själv en utvald tavelsamling.
Slumpen förde oss samman under en färd längs Rhen. För snart ett tiotal år sedan. Han hör
till dem man måste sätta högt, högt värde på, fin och insiktsfull som han är, övermåttan
beläst, det oaktat anspråkslös och tillbakadragen. (s. 188f)

I samband med sin hemresa från Italien tillbringar Ingelet alltså några dagar som gäst

hos Neukirch. De ägnar sig åt att i timtal föra lärda samtal i Neukirch’ hem där

väggarna är täckta av böcker, tavlor och kopparstick (s. 191). Även om Neukirch har

gift sig sedan Ingelet senast besökte honom så hyser han fortfarande ett visst

människoförakt. När Ingelet frågar vilken vetenskapsgren som Neukirch intresserat sig

för under den närmast föregående tiden blir svaret ”en smula astronomi”. Detta

motiverar Neukirch med att det bereder honom ett visst nöje att se bort från jorden. Om
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det vore möjligt skulle han vilja varna övriga planeters invånare för att sätta sig i

förbindelse med människorna.

Enligt Ingelet rör sig diskussionerna med Neukirch i alla fall huvudsakligen om

konsten, litteraturen, döden och arbetet (s. 193). Ingelet omnämner att Neukirchs väsen

erinrar honom om Otto Erik Minck, och för läsaren är det uppenbart att de sistnämnda

har mera gemensamt sinsemellan än med Ingelet. I fråga om insiktsfullhet framstår

dessa två vänner rentav som raka motsatser till Ingelet.

4.2.3 Visdom och vilja

Medan Ingelet länge kännetecknas av en bristande självkännedom, och även annars är

allt annat än skarpsynt, så besitter hans vänner en anmärkningsvärd visdom. Neukirch

jämförs alltså rentav med Nietzsches Zarathustra, men också Otto Erik präglas av en

betydande insiktsfullhet. I samband med att Otto Erik i prologen ”predikar visdom” för

sin vän så säger han smått självironiskt att hans visdom har anhopat sig under hans

vandringar från rum till rum.

Minck är den apollinska måttfullhetens representant, och han är medveten om sina

egna begränsningar. Som jag tidigare påvisat har hans musikintresse gett honom en

livskänsla som den sokratiske vännen Ingelet har saknat. Inte heller Otto Erik och

Neukirch är alltså några starka handlingsmänniskor, men de har ett dubbelt skyddsnät

bestående av insiktsfullhet och ekonomiskt oberoende.

Ingelet avviker från sina kloka vänner också till följd av sin starka ärelystnad, och

denna egenskap innebär att han har svårt att acceptera att han inte lyckas förverkliga

sina höga ambitioner beträffande Signorellistudien. Till den utveckling som Ingelet

genomgår under tiden för brevskrivandet hör också att han så småningom förmår

övervinna sin äregirighet. I samband med den resignation han ger uttryck för i det

centrala sextonde brevet uppger han sig ännu ha ”en smula ärelystnad” kvar. Sin

ärelystnad förklarar han här med sin skygghet, och sin vana trogen tyr han sig till ett

citat: ”För de blyga är framgång nödvändig, lovord moraliskt lyftande, beundran det

rätta elixiret” (s. 181).

När Ingelet uttrycker sig kritiskt om resultatet av sitt vetenskapliga arbete, så

betraktar Neukirch detta som ett bevis på att hans vän lider av ärelystnad:

”Ert arbete värdelöst” – upprepade han, ögonbrynen hopdragna – ”hm… ni lider bestämt av
ärelystnad, Ingelet, en gemen eftergift åt publiken. Jag har under årens lopp skrivit rätt
många… essayer, och rätt kloka, senast en om Hogarth och James Gillray, men aldrig för att
låta trycka en rad, ni må tro mig eller inte. Att sätta sina tankar på papper, formulera dem i
sats efter sats, det tvingar en till klarhet och övertygelse, det är mig nog. (s. 194)
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Privatmannen Neukirch förefaller inte ha något behov av uppskattning från andra

människors sida. Detta har självfallet ett visst samband med hans människoförakt, men

det finns också andra skäl till att han kan förhålla sig likgiltigt till publicitet och andras

åsikter. En av orsakerna är att han är ekonomiskt oberoende och därmed inte har något

behov av att erhålla inkomster för den verksamhet han ägnar sig åt. I motsats till Ingelet

har Neukirch också ett gott självförtroende vilket bland annat framgår av att han

konstaterar att hans egna essäer är ”rätt kloka”.

Som den främsta orsaken till att Neukirch inte är det minsta äregirig framstår ändå

hans övertygelse om arbetets egenvärde. Sina essäer skriver han inte med avsikt att låta

trycka dem utan endast för att uppnå större klarhet i sitt tänkande. Han är inte

främmande för att arbeta – och tänka - med en spade i stället för med pennan. Enligt

Neukirch’ synsätt är det arbetet i sig som är det viktiga, och till Ingelet ger han följande

goda råd: ”Fortsätt arbetet för er egen utvecklings skull allenast, arbetsfältet likgiltigt,

intensiteten i ens strävan allt.” (s. 195).

I detta sammanhang är det värt att notera att också Otto Erik Minck sätter stort

värde på arbete, och i likhet med Neukirch föraktar han inte heller arbete av det

praktiska slaget. Neukirch och Minck håller varsin utläggning om vad de skulle syssla

med om de vore fattiga: medan Neukirch kunde tänka sig att arbeta med en spade så

föreställer sig Minck att han skulle vara verksam som organist i en kyrka, som

orgelbyggare eller som möbelsnickare.

Men även om Neukirch och Minck båda har nått fram till en insikt om arbetets

betydelse så är det endast den tyske privatmannen som lever som han lär. Det

ekonomiska oberoendet har gett honom möjlighet att fritt välja sitt arbetsfält, men i

motsats till Minck ger han inte ett intryck av att vara förslöad. Medan den apollinska

insikten utgör den mest framträdande skillnaden mellan Ingelet och hans vänner, så

skiljer sig dessa vänner från varann i fråga om viljestyrka. Minck gör sig visserligen inte

skyldig till äregirighet, men han har inte heller några som helst ambitioner.

I förhållande till Neukirch’ viljestyrka är det av ett visst intresse att hans hemstad

Berlin av Ingelet betecknas som ”die Weltstadt als Wille und Verordnung”, en

travestering på Schopenhauer. Vilja och ordning är något som också i romanen i stort

förknippas med Berlin. Men även om Neukirch inte låtit sig passiveras så kan han ändå

i viss mening uppfattas stå vid sidan av livet. Romanens socialdarwinistiska inslag

innebär nämligen att det ligger nära till hands att betrakta ”kampen för tillvaron” som

något fundamentalt också i den mänskliga tillvaron.
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5 DET DIONYSISKT-APOLLINSKA

5.1 Förändrad världsbild

5.1.1 Ingelets nya konstsyn

Ingelets berättelse om Andromachos’ mynt (s. 113f) visar hur han börjat nås av insikt

om det världsfrånvända i hans dyrkan av det sköna. Andromachos var en kung i det

gamla Taormenion, och Ingelet beskriver honom som en man som ”älskade solen och

de sköna konsterna” (s. 113). Beskrivningen är apollinsk, och de mynt som

Andromachos låtit prägla har faktiskt också en bild av Apollon på den ena sidan. Men

på den andra sidan återfinns en springande pegas. Ett av mynten är i Ingelets ägo, och

hans beskrivning av myntet blir också något av ett självporträtt:

Jag äger ett sådant mynt, det är sällsynt, men jag befarar att det är en välgjord förfalskning.
Än värre, jag äger begåvning, det är också sällsynt, men jag befarar att den är en välgjord
förfalskning. Att prägeln på något vis är oäkta. Fastän jag älskar solen och de sköna
konsterna. (s. 113f)

Den springande pegasen är en symbol för den inspirerade skaldekonsten. Pegasen är en

bevingad häst som under den nyare tiden blivit känd i anslutning till en antik saga i

vilken den med sin hov slår upp en källa på musernas berg Helikon (Biedermann 1991,

s. 318). Muserna är Apollons följeslagare och deras berg kan därför också anses tillhöra

denna solgud. När pegasen slår upp en källa på detta apollinska berg, ligger det nära till

hands att tolka det som att den öppnar en källa till det dionysiska, där den sanna konsten

enligt Nietzsche har sin upprinnelse. Ingelet börjar här ana sig till att det är något falskt

och oäkta över hans apollinska dyrkan av ”solen och de sköna konsterna”. Berättelsen

om Andromachos’ mynt förebådar den efterföljande förändringen i hans konstsyn.

I Luca Signorellis konst är det den apollinska plastiken som har fångat Ingelets intresse.

Även om Signorellis konst åtminstone i ett fall sägs ha uppstått ur stor smärta, så är

detta dionysiska lidande inte närvarande i själva konstverket. Signorellis sons förtida

bortgång ger upphov till ett idealestetiskt, apollinskt konstverk:

Om Luca Signorelli berättas följande. En av hans söner som han älskade högt och som var
mycket skön så till anlete som gestalt blev försåtligen mördad i staden Cortona. Då lät sor
Luca avkläda den döde ynglingens kropp och avmålade densamma med stor fasthet, trots sin
djupa smärta, för att under återstoden av sin levnad, när helst han det ville, helt kunna
försänka sig i åskådandet av vad en givmild natur skänkt, ett avogt öde berövat honom. (s.
81)
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Under den tid Ingelet skriver sina brev till Cecilia genomgår också hans uppfattning om

den italienska renässanskonstnären en förändring. I sitt nionde brev hyser Ingelet ännu

en stor uppskattning för Signorellis konst. Han noterar visserligen att det beträffande

musik endast finns rytm i Signorellis konst, men detta omnämnande framstår ändå inte

som någon negativ kritik:

[...] ytterst sällan ryckes han [Signorelli] med av sin fantasi, bevarar under arbetet den lugna
överblicken, därför linjerna klara och pregnanta. Av musik äger han i sin konst endast rytm,
jag har ägnat ett riktigt fint litet kapitel åt variationer över temat: färger och toner. (s. 124)

I ett senare skede är Ingelet inte längre lika full av beundran för Signorelli och hans

konst. Det här framgår av det sextonde brevet som befinner sig i verkets mittpunkt, och

som står för något av en peripeti också i detta avseende. I brevet ingår bland annat en

rätt lång redogörelse för Ingelets nya, kritiska syn på Signorellis konst. Den föranleds av

Ingelets besök i domen i Orvieto där han kunnat beskåda denna renässanskonstnärs

fresker:

Allvar finner jag, först och främst allvar, dramatisk uppfattning, kärv kraft; en mångfald av
själsrörelser, pregnant återgivna i min- och muskelspel; mästerlig komposition, var länk i
kedjan ett stycke plastik, men kallt smide, kallt smide, bildligt talat; kärlek till det nakna, ny
och djup kunskap i anatomien, därom vittna formdetaljer övernog, en kunskap utan
hindrande tyngd, helt införlivad nämligen, utförandet har en bred, tvångfri och säker styrka
som till fullo förklarar den betydelse Signorelli haft för själve Michelangelo.
   Sammanfattat i tre ord: innehållsrikt, rytmstarkt linjespel. Dock icke musik, endast rytm -
det har jag visst utlagt för dig tidigare, redan vid vår första middag, vilken naivitet! Ja och så
hans färg, den bruna ”tonen” ofta varm, men... jag vet icke...
   Felet är mitt eget, en inre omstämning, nära nog otacksamhet, jag saknar något som jag
förr icke uttryckligt begärt av honom, något som det är lite taktlöst att begära när så mycket
ges. Emellertid - mitt hjärta gör sig påmint, Cecilia, tar sig talan, ställer anspråk. Dem han
enligt sin naturs art icke kan fylla. Där motivet tilläte det. Och ofrivilligt genomlöper tanken
ännu en gång hans produktion, än hit, än dit, eller jag låter den stanna ett ögonblick, till
exempel vid en tavla i Florens, i Galleria degli Uffici: Den heliga familjen. Icke ens där
finner jag ”innerlighet”, fastän stilla frid vilar över framställningen, jag menar äkta
innerlighet, detta något som jag just nu förgäves längtar efter, i livet alltid så hemsjukt
längtat efter. (s. 177f)

I sina föredrag om ”Konsten och Livet” har Ingelet av allt att döma hållit sig strikt till

det teoretiska och förlitat sig på den vetenskapliga begreppsapparaten. De formella

aspekterna är närvarande också i denna analys. Ingelet medger att han som

konstforskare fortfarande uppskattar den mästerliga kompositionen och det ”rytmstarka

linjespelet”. Men det intressanta med denna beskrivning är ändå att den visar att Ingelet

inte längre är tillfreds med enbart teknisk fulländning. Nu har han börjat förutsätta ett

samband mellan konsten och livet, vilket han inte har gjort tidigare. Först i efterhand

har alltså Ingelet utvecklat en konstsyn som kan sägas överensstämma med rubriken för

de föreläsningar han har hållit.
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Medan den sokratiske Ingelet har talat om bildkonsten utgående från sitt förnuft

och sin vetenskapliga terminologi så är det nya i detta sammanhang att hans ”hjärta gör

sig påmint” d.v.s. att han också förhåller sig till konsten på ett känslomässigt plan.

Tidigare har Ingelet också beundrat Signorelli som människa, men nu ställer han alltså

krav på konsten som denna renässanskonstnär ”enligt sin naturs art” inte kan uppfylla.

Ingelet betecknar freskerna som resultatet av ”kallt smide” och han anser det vara

frågan om konst som enbart grundar sig på kunskap, närmare bestämt på ingående

kunskaper i den mänskliga anatomin.

Ingelet konstaterar i detta sammanhang att det saknas musik i Signorellis konst

trots att den präglas av en stark rytm. Här ter sig frånvaron av musik som en betydande

brist, medan Ingelets motsvarande uttalande i det nionde brevet framstod som

värdeneutralt. Det är också skäl att uppmärksamma att Ingelet i det tidigare brevet inte

direkt konstaterade att det saknas musik i Signorellis konst, utan han hänförde rytmen

till musikens sfär (”Av musik äger han i sin konst endast rytm”). I denna analys gör han

en klar åtskillnad mellan rytm och musik, och återfinner endast det förstnämnda.

Orsaken till att Ingelet först nu betraktar frånvaron av musik som en stor brist i

Signorellis konst står att finna i hans nyförvärvade dionysiskt-apollinska konstsyn.

Freskerna i domen utgör gestaltningar av människokroppens skönhet och så länge

Ingelet har varit inriktad på det apollinska har han uppenbarligen hyst en stor beundran

för dem. Förutom att freskerna manifesterar en apollinsk skönhet så har de ett sokratiskt

upphov i och med att de (åtminstone enligt Ingelet) grundar sig helt på anatomisk

kunskap, och därmed utgör ”kallt smide”. Utgående från den dionysiskt-apollinska

konstuppfattning till vilken Ingelet i detta skede anslutit sig så förefaller Signorellis

alster som konstruerade och i någon mening oäkta. Ingelets nya krav på att konsten skall

stå i förbindelse med livet svarar mot Nietzsches uppfattning om att den sanna konsten

har sin grund i det dionysiska, i att musiken sprutar bildgnistor omkring sig.

I och med att Ingelet vid denna tid har börjat förutsätta ett samband mellan

konsten och livet så är det föga förvånansvärt att han också saknar ”innerlighet” i

Signorellis konst. Även omnämnandet av detta bidrar till att freskerna framstår som mer

eller mindre oäkta. Den saknade innerligheten anknyter till konstaterandet om att det är

fråga om ”kallt smide” och Ingelets reserverade omnämnande av att den bruna ”tonen”

ofta är varm tyder på att han ändå saknar just denna värme i freskerna.

Ingelet ägnar också några tankar åt Signorellis övriga produktion och kommer i

samband med det att tänka på tavlan Den heliga familjen. Omnämnandet av detta

konstverk väcker associationer till Ingelets egen familjebakgrund, och hans
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främlingskap i förhållande till fadern. Ingelet låter förstå att man åtminstone i ett verk

som detta kunde vänta sig finna innerlighet, men konstaterar att så ändå inte är fallet.

Detta uttalande syftar också på det faktum att Ingelet upplever att han själv saknar en

djupare familjetillhörighet. Eftersom det ändå vilar en stilla frid över det sistnämnda

konstverket ser sig Ingelet föranledd till en precisering: det som saknas är äkta

innerlighet. I Ingelets analys är det oäkta liktydigt med det som han betecknar som

”kallt smide”. Det oäkta innebär att innerligheten och musiken lyser med sin frånvaro,

och att de aktuella konstverken i stället har sitt upphov i det sokratiska, i kunskap.

Ingelets nya dionysiskt-apollinska konstsyn innebär alltså att han inte längre förmår

uppskatta den konstnär vars produktion han forskat i under många års tid. Men såsom

tidigare framgått får Ingelet under sin Italienvistelse syn på ett antal gruvarbetare, och

deras sånger utgör en konstform som både präglas av äkthet och kan sägas ha sin

upprinnelse i musikens ande. Deras sånger motsvarar till fullo de krav som Ingelet

ställer på konsten i slutskedet av den tid som skildras i romanen. Kontrasten till

renässanskonstnären kunde inte vara större – dels är det frågan om folkkultur, dels om

samtida med Ingelet.

Sångerna som gruvarbetarna på orten Villarosa sjunger under arbetet framstår

också i nietzscheansk belysning som uttryck för en fulländad konstform. I Tragedins

födelse lovordar Nietzsche som bekant inte endast den antika tragedin utan också

folkvisan. Gruvarbetarnas sånger, som Ingelet betecknar som ”rik folkpoesi”, är

besläktade med folkvisan. Ingelet skriver att sångerna ”ha hämtat sitt patos ur eländets

djupaste schakt, det är en egenartad, särdeles uttrycksfull ton i dem” (s. 67):

”Förbannad vare min moder som födde mig,
förbannad prästen som mig döpte!
O Jesus,
varför skapade du mig icke till ett svin,
då bleve jag åtminstone slaktad till julen!” (s. 67)

Ingelet beskriver dessa arbetare som ”halvnakna, utmärglade varelser, lungsiktigt bleka

av mörkret och kvävgasen” (s. 67). Inte heller gruvarbetarna kan råda bot på sitt hårda

öde. Men i deras sånger, som alltså utgör en dionysiskt-apollinsk konstform, förenas det

dionysiska lidandet med det apollinska ”förlösande skenet”. I dem finns både musik och

bildgnistor i form av ordkonst, inte heller äktheten och innerligheten kan ifrågasättas. I

den ovan citerade sången manifesteras ett ”jag” men i likhet med folkvisan skiner det

allmängiltiga igenom, klyftan mellan människa och människa upphävs.
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5.1.2 Människoidealet

Vid sidan av att Ingelet under långa tider hyst stor uppskattning för Signorellis konst, så

har han också beundrat denna renässanskonstnär som människa. Förutom att Ingelet

länge framställer Signorelli som en förebild så omnämns han i breven rentav som någon

slags auktoritet. Följande citat härrör från det första brevet, i vilket Ingelet uttrycker en

föresats att återgå till det vetenskapliga arbetet, respektive från det fjortonde brevets

skildring av forntidsdrömmen:

Du har övergivit mig, Cecilia, du är tillbedjansvärd men grym, kanske är det bäst så. Jag
träder åter i sor Luca Signorellis tjänst, redan alltför länge har jag prövat hans tålamod. (s.62)

En hög, imposant gestalt böjde sig över mig i mörkret.
   ”Signorelli” – stammade jag – ”sor Luca, käre sor Luca… är det ni?”
   ”Har du inte annat att syssla med, Sven?”… lydde motfrågan. ”Blir inte din vackra framtid
försenad, din stora bok för tunn?” Och borta var han. (s. 166f)

Av det senare citatet framgår också en av orsakerna till Ingelets stora beundran för

Signorelli, nämligen det faktum att han uppfattat denne renässanskonstnär som

imponerande också till sin fysiska uppenbarelse. I ett annat brev konstaterar Ingelet att

Signorelli både var en stor konstnär och en ”stor kraftkarl, imposant att åse” (s. 122).

Signorelli tillhör en helt annan människotyp än den svage Ingelet som själv konstaterar

att det är något kvinnligt över hans personlighet (s. 122).

I det nionde brevet, som Ingelet skriver i Taormina den 29 februari, ges en

beskrivning av en person som vid en första anblick uppvisar en likhet med Signorelli. I

det här skedet är Ingelet ännu full av beundran för objektet för sin forskning. När Ingelet

besöker ett kafé i Taormina finns där bara en annan kund, nämligen en mansperson

vilken Ingelet beskriver som ”[e]n atletiskt byggd, gråblond äldre man, till utseendet

mera nordbo än italienare” (s. 120). Det är alltså denna man som liknar Signorelli till sin

kroppsbyggnad och sitt utseende.

När Ingelet efter att mannen avlägsnat sig frågar kafévärden om den andre gästens

identitet får han veta att mannen är en välbeställd rådhusvaktmästare som är den siste

kvarlevande ättlingen av släkten Corvaja. Rådhusvaktmästaren är enligt Ingelet en

”hårdför, kraftfull man” som präglas av en ”vackert kroppsstark manlighet” (s. 121).

Men rådhusvaktmästaren vars ansiktsdrag påminner om Signorellis är trots allt en

obildad, ovårdad och brutal man. Ingelet gör följande jämförelse mellan

rådhusvaktmästaren och renässanskonstnären:

[…] den där Corvaja-ättlingen äger obestridlig likhet med min herre och mästare sor Luca,
sådan denne avbildat sig själv i en av Orvieto-dômens fresker. Anletsdragen formellt
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desamma, jag har redan beskrivit dem. Blicken däremot, det själiska uttrycket, samt dräkten
och laterna – Signorelli var i alla avseenden grandseigneur.
   Han nådde hög ålder, vann mycken berömmelse, levde praktfullt, gick alltid klädd i siden
och sammet – bläcket får purpurfärg om jag fortsätter skildringen. (s. 122f)

Vid denna tid hyser Ingelet alltså ännu en oinskränkt beundran för Signorelli. Medan

han uppfattar rådhusvaktmästaren som imponerande endast till sin fysiska uppenbarelse,

så framställer han Signorelli som ett människoideal i alla tänkbara avseenden. Bland

annat får läsaren veta att Signorelli skiljer sig från rådhusvaktmästaren i och med sin

själiska blick, och senare i samma brev betecknas denna konstnär som en ”intellektuellt

anlagd natur” (s. 123).

Men i samband med att Ingelet i det femtonde brevet artikulerar sin nya

dionysiskt-apollinska konstsyn så framgår det att han inte längre hyser någon särdeles

stort uppskattning för vare sig Signorellis konstnärliga produktion eller för honom som

person. Såsom tidigare framgått ställer Ingelet i det här skedet krav på konsten som

Signorelli ”enligt sin naturs art” inte kan uppfylla.

Nu saknar Ingelet alltså ”innerlighet” i denna konstnärs alster vilka han börjat

uppfatta som i någon mening oäkta. Det faller sig naturligt att Ingelet i och med sin

kritik av Signorellis konst också omprövar sin inställning till honom som människa.

Detta i synnerhet som t. ex. Ingelets uppgift om renässanskonstnärens själiska blick

grundar sig enbart på ett självporträtt. Även beträffande den personlighet som Ingelet

beundrat har alltså hans verklighetsuppfattning kommit att präglas av konsten.

Under den tid som brevskrivandet pågår ändrar Ingelet sålunda uppfattning om

den konstnär han forskat i under ett flertal år. Ingelets senare övertygelse innebär de

facto att han anser att likheterna mellan rådhusvaktmästaren och Signorelli inte endast

berör deras yttre uppenbarelser. Ingendera framstår därmed sist och slutligen som någon

fulländad renässansmänniska. Medan dessa två italienare främst förefaller besitta en

kroppslig styrka, så förekommer i romanen ett par andra gestalter som besitter en stor

själslig styrka.

Till dem som utmärks av en stor själslig styrka hör syskonen Minck. Otto Erik ger

i övrigt ett disharmoniskt intryck, men när han sätter sig och spelar vid sin kära flygel så

föranleder det Ingelet att kalla honom ”världens finaste man” (s. 34). Men också hans

musikaliska syster Malin och den likaså musikaliska Eglé förefaller äga en viss själslig

storhet. De två sistnämnda förknippas också med renässansen på ett symboliskt plan. I

syskonen Mincks hem finns nämligen en renässansstol. Stolen beskrivs som högkarmad

och berättaren i prologen konstaterar beträffande Malin att hon ”tog sig förunderligt

liten ut i den breda, praktfulla stolen” (s. 15).
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Malins litenhet i förhållande till stolen symboliserar självfallet det att hon inte är

någon verklig renässansmänniska, men det ligger ändå också något positivt i att hon

omnämns i samband med renässansstolen. Det samma gäller för Eglé som under sina

två sista levnadsår brukade följa med sin halvbror till syskonen Minck. När

”Flygelmannen” Otto Erik spelade för henne uppges även hon ha suttit i denna

symboliskt intressanta stol: ”Då satt hon uppkrupen i den stora renässansstolen vid ett

av salsfönstren, böjd över den ena sidokarmen, ansiktet dolt av armarna, det svarta,

lockiga håret i ett förtjusande virrvarr” (s. 174). Den unga Eglé har suttit ”uppkrupen” i

stolen som självfallet varit för stor också för henne. Men det gemensamma för syskonen

Minck och Eglé är en själslig styrka som har sina rötter i musiken. Det särpräglade hos

Eglé var hennes starka livskänsla, medan syskonen Minck är godmodiga och

insiktsfulla.

I ett av de sista breven får läsaren möta en person som i likhet med Signorelli varit

något av en förebild för Ingelet. Det är frågan om den vid tiden för brevskrivandet redan

avlidne finlandssvenske kompositören Martin Wegelius. Efter att Ingelet börjat förhålla

sig kritiskt till Signorelli så får Wegelius ta över som Ingelets idealmänniska framom

andra. Wegelius har (i fiktionen) också varit personligt bekant med den betydligt yngre

Ingelet. Det är i och för sig betecknande för Ingelets personlighetsutveckling att han

övergår till att beundra en konstnär som dels har varit musiker, dels har varit nästan

samtida med Ingelet själv. Det sistnämnda kan tolkas som den implicite författarens

kritik av Ingelets långvariga dyrkan av det förflutna, som framstår som ett eskapistiskt

drömmande.

Denne Wegelius som ägnat sitt liv åt den dionysiska musikkonsten har också

kännetecknats av en apollinsk kännedom om sina egna begränsningar. Han är en som

förstått att leva, han har inte varit främmande för vare sig det andliga eller det sinnliga.

Ingelet skriver om Wegelius att han var intill självuppoffring hängiven sitt arbete och

sin konst, men att han också hade en annan sida:

Det oaktat var hans blick ingalunda bortvänd från jorden och vad jordens är, nej gudilov, han
såg dess fruktbarhet och gladdes, njöt av rosornas doft och färger, kornets och humlens och
druvans must, forellerna på silverfatet och järparna i kopparkastrulln. När jag år 1904
återkom från Italien utan att ha smakat på ett Capri-vin som han anbefallit mig con
sentimento, ett alldeles speciellt Capri-vin, greps han av misströstan om min framtid och
fann ord för den. Men en munter glimt i ögonvrån förtog verkan. (s. 248f)

Andra egenskaper hos Wegelius som Ingelet lovprisar är bland annat hans visdom,

värme, entusiasm och vältalighet (s. 248). Den fulländade renässansmänniskan och
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konstnären har alltså funnits i Ingelets egen bekantskapskrets, något som motsvarar det

intryck man får av att han lättast skulle ha kunnat uppnå det han kallar innerlighet i

umgänget med sina gamla vänner, syskonen Minck. Martin Wegelius personifierar det

dionysiskt-apollinska, hans disciplinerade arbete och hans intellektuella intressen har

berört den med livskänslan förknippade musiken.

5.1.3 Den illusoriska idyllen

När Ingelet upphör att vara en främling i tillvaron så innebär det bland annat en insikt

om att det idylliska endast existerar som en illusion. Även denna insikt förmedlas av

hans drömmar. Ingelet har i själva verket tidigare föreställt sig hela det antika Rom som

en utpräglad idyll. För honom har det döda Rom varit levande – han har förväxlat de

antika kvarlämningarnas apollinska skönhet, harmoni och stillhet med den antika

verkligheten. Men såsom tidigare framgått nås han i och med forntidsdrömmen av en

föraning om det verklighetsfrämmande i sin uppfattning om antiken.

I Ingelets brev återfinns också en skildring av hur han drömt sig tillbaka till ett

forntida Sicilien (s. 87ff). Det är frågan om en på det symboliska planet central episod,

och Ingelet betecknar det hela som en upptäcktsfärd. I skildringen av denna vandring

sker en smygande övergång från det realistiska till det drömlika. Förskjutningen

motiveras av att Ingelet blir uttröttad genom sitt åtta timmar långa skogsvandrande, som

han säger sig ha drivits till av äventyrslystnad.

På ett sicilianskt ödefält, där lavan från Etna inte helt har förmultnat, får Ingelet

syn på en boskapsherde. Denne framstår som ”en gengångare ur den homeriska sagan”

(s. 89). Ingelet grips av stor skönhetsglädje, han uppfattar boskapsherden som en vild

fornvärld förkroppsligad. Hans fantasi för honom tvåtusenfemhundra år bakåt i tiden

och han ”känner en frän smak av någon sorts gammalgrekisk herdemunart på tungan.”

(s. 90).

Till en början är det ljudlöst och stilla, och Ingelets beskrivning framstår som

utpräglat idyllisk. Men sedan bryts plötsligt tystnaden: ”...dryader skrattade, jag vet icke

var, en panflöjt hördes, ett gällt djurskri.” (s. 90). Herdeguden Pan är hemmahörande i

bergslandskapet Arkadien, och främmande för den idyll som strax innan målats upp. I

myterna är Pan något skräckinjagande, den som möter Pan spelande på sin flöjt blir stel

av fasa (Biedermann 1991, s. 313). Pan uppenbarar sig som en halvt djurisk vildman

och går då under beteckningen satyr (Ibid, s. 356).

Men boskapsherdens oberördhet när den idylliska friden plötsligt övergår i ett

skräckinjagande larm ger en bild av den nietzscheanska, dionysiskt-apollinska synen på
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forntiden och naturtillståndet. Denna uppfattning står i opposition mot synen på antiken

som harmonisk och idyllisk. I Tragedins födelse framställer Nietzsche satyren som en

motpol till den idylliska herden:

Satyren liksom nyare tiders idylliska herde äro båda foster af en mot det ursprungliga och
naturliga riktad längtan; men med hvilket fast och oförskräckt grepp fattade ej greken sin
skogsmänniska, hur blygt och vekligt smånäpet lekte ej den moderna människan med den
smickrade bilden af en ömt flöjtande känslosam herde! Den natur, på hvilken intet vetande
ännu arbetat, i hvilken kulturens riglar ännu ej dragits undan - det såg greken i sin satyr, som
därför ännu ej i hans uppfattning sammanföll med apan. (1902, s. 55)

Boskapsherdens möte med Pan (satyren) beskriver Ingelet så här: ”Men mannen där

borta [boskapsherden] låtsade om intet, han gick lugnt vidare, avståndet likasom gnagde

konturerna, gjorde honom mindre och mindre, så gick han in i själva solnedgången.” (s.

90). Boskapsherdens apollinska lugn innebär ett övervinnande av livets fasor, det är inte

fråga om att han lever i en harmonisk forntidsvärld. För Ingelet med sin antikdyrkan och

apollinska konstsyn utgör den här drömlika uppenbarelsen en signal om han inte bara är

främmande för sin samtid utan för livet i största allmänhet.

Efter att Cecilia redan har rest bort från Italien så besöker Ingelet en osteria, ett

italienskt värdshus, på landsbygden utanför Rom. Han ger en idyllisk beskrivning av

hur han intar sin frukost under träden kring värdshuset, och för Cecilia uppger han sig

ha haft kvinnligt sällskap:

Ensam var jag icke, nej då, en gudinna höll mig sällskap, solens gudinna strödde genom
lövvalvet gyllene dukater över mig, jag försäkrar att det var hon, vi lekte Danaë och Zeus
lika oskyldigt som inkorrekt, guldregnet kom från Danaë, jag hämnades på dig, log och
drack hennes skål. Ack vilken luft, vilka dallrande färgtoner på avstånd! Violstoft och silver,
olivgrönt, djupgrönt – den finaste pastell. Våren, våren! (s. 185)

Ingelet låter förstå att den idylliska friden och den betagande skönheten hos den lantliga

miljön gör det lättare för honom att uthärda sin ensamhet. Gudinnan som håller honom

sällskap framstår som solguden Apollon i kvinnlig gestaltning. Men idyllen är ändå inte

fullkomlig eftersom Cecilia inte är närvarande, och episoden (som skildras i det

sjuttonde brevet) äger rum strax efter att Ingelet börjat hysa vissa tvivel beträffande

denna kvinna. Det framgår också att den idylliska friden blir kortvarig: ”Idyllen och

tystnaden stördes, tyvärr, ett högljutt par slog sig ned vid grannbordet – damens hår

ondulerat som ditt, Cecilia – och mot min vilja tvangs jag lyssna till deras prat. De

talade franska.” (s. 185f). Damens likhet med Cecilia har självfallet en symbolisk

dimension: när Cecilia överger Ingelet bryter hon den idylliska tillvaro som Ingelet fått
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uppleva under det en månad långa kärleksförhållandet, på sin ”lycksaliga lilla ö” i

tidsrymden.

I Ingelets brev finns också idylliska beskrivningar av den finländska landsbygden.

Det är frågan om idylliska platser med anknytning till de två kvinnorna i hans liv. I ett

av de tidigare breven, det sjunde, skildrar Ingelet den sommarmiljö där han lärde känna

den unga flickan:

Hon var en blek, tillbakadragen femtonåring när jag gjorde hennes bekantskap. Fadern ägde
en liten lägenhet nära den villa som hyrts av ”familjen Ingelet”, och där bodde jag fyra
somrar å rad, de två sista merendels ensam. Det är egentligen all ram som behövs, en enkel,
lantlig ram: mitt gavelvindsrum, en veranda, en förvildad trädgård. Syrener, bärbuskar,
kejsarkronor, barrbeströdda stigar genom skogen, badstrand, bugande vass. Och tänk, denna
näpna idyllnatur frammanar jag i erinringen – med Etnas grandiosa linjer framför mig. (s.
103f)

Långt senare, i sitt tjugotredje brev, beskriver Ingelet sitt besök hos Cecilia i hennes

landsortsvilla. Även här skildrar han naturen som idyllisk, men denna gång står han inte

längre bakom sina ord. Nu utgör det idylliska endast ett medvetet stilgrepp, och

beskrivningen är starkt självironisk:

Här påbjuder mig din djupa rodnad att noga välja mina ord, kanske pröva en sirligare stilart,
tala idylliskt om den åtnjutna lycksaligheten. Styrkt och just rätt livaktigt njöt min känsla det
så sälla intrycket av Naturen som omgiver dig – vilken fägnad, vilken jouissance för öga, öra
och hjärta! De ulliga molnlammens vandring på himmelsblå ängar, fågelskarornas kvitter, de
första höstgula bladen på bosqueterna framför trappan till boningshuset, insjöns vattrade
siden. Och skulle jag därutöver måla min ömma böjelse, dess yra i trädgårdens täcka lusthus,
byggt åt Vänskapen och Oskulden i herdeåldern, ack, föga behövdes då flera färger för att
göra tavlan skön, händelsen behaglig. Se, se, jag förer den vackra och pastorala pennan icke
olyckligt, detta är ju ren gjörwellska, Kongl. Bibliotekarien Gjörwells tidsstämningsfulla och
jungfrublida gubbrotvälska, med smak av mandelbakelse, stänk av en ljuv rörelses tårar, doft
av i taskboken pressade förgätmigejer. I stället för… naken verklighet. (s. 212f)

Vid det här laget har alltså den nakna verkligheten fått träda i illusionens ställe, och

idyllen framstår som något som endast existerar i ett sirligt språkbruk och i en

romantisk föreställningsvärld.

5.2 Hjältens undergång

5.2.1 Försoning med döden

Det första av Ingelets brev antyder rätt mycket om centrala temata i hela den

efterföljande korrespondensen. Denna allmängiltighet består bland annat i att

problematiken kring liv och död är närvarande, även om Ingelet ännu inte är medveten

om sin bristande livskraft. I detta inledande brev uppger sig Ingelet tidigare ha varit

djupt gripen av den tyske författaren Heinrich von Kleist, som ofta förknippas med sin
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självförvållade död. Ingelet förser Cecilia med samma epitet (”min seraf, min

cherubim” o.s.v.) som Kleist tillskrivit sin älskade strax innan de begick ett dubbelt

självmord (s. 58f). Men i detta skede, strax efter mötet med Cecilia, hyser Ingelet ännu

inga föraningar om att han skall komma att sluta sina dagar på samma sätt som Kleist.

Tvärtom försöker han intala sig att han inte har det minsta gemensamt med denna

författare. Ingelet konstaterar nämligen om sig själv: ”Jag som skall leva, vill leva.” (s.

59).

Även fadern Uriels uttalanden ger en bakgrund till sonens självmord. I ett yttrande

av Uriel, som Sven återger i sitt sjätte brev, sammankopplas självmord med barnlöshet:

”Bara den som själv är barnlös har rätt att förbanna sin födelse – och handla därefter.”

(s. 100). Sven frågar sig om han binder sin far vid livet mot dennes vilja. Men för sin

egen del behöver Sven inte ta ställning till huruvida Uriels synsätt är riktigt. Svens

barnlöshet framhävs av att bägge kvinnorna i hans liv med samma formulering

konstaterat: ”Barn får jag inte” (s. 80 & 107).

I ett av sina sista brev skriver Sven också om hur han hört sin far omnämna för

hembiträdet att det finns djur som i fångenskap tar livet av sig (s. 264). Fadern säger sig

också kunna anföra exempel på att det verkligen är så det förhåller sig. Uriels påstående

föranleder Sven att nedteckna följande kommentar: ”Minsann tycks icke Uriel Ingelet

ha uppnått beaktansvärda resultat genom sina forskningar, han kan till och med anföra

exempel på självmord bland djuren… i fångenskap, se, se! Och då må väl vi tänkande

människor kunna följa exemplet. Icke sant?” (s. 264). Det hör till bilden att Sven

faktiskt upplever att också han befinner sig i fångenskap. ”Mitt eget väsen är ett

fängelse” (s. 138), har han konstaterat i ett tidigare brev och därmed avsett sin bristande

handlingskraft och förmodligen också sin skygghet.

Självmordet som ett botemedel för livsleda har också omnämnts av den unga

flickan (s. 109). Hon har redan en gång varit nära att drunkna, och hon skriver på en av

sina papperslappar att hon kunde tänka sig att frivilligt uppsöka drunkningsdöden. Först

slås hon av tanken att Ingelet borde följa henne, att de kunde begå ett dubbelsjälvmord.

Detta anknyter självfallet till Kleists och hans väninnas självmord. Vid närmare

eftertanke kommer flickan emellertid fram till att hon själv skall gå förut, medan Ingelet

”funderar lite till” och kommer efter henne någon gång i framtiden. Det visar sig också

att den unga flickan är den som först går döden till mötes. Men i hennes fall är det inte

frågan om självmord utan hon dör till följd av en sjukdom.

Som jag tidigare nämnt håller Ingelet under klassträffen ett tal till dödens försvar,

ett tal som chockerar de närvarande. Klassträffen skildras redan i prologen, men den
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äger ändå rum först efter att Ingelet skrivit sina brev till Cecilia. Då har Ingelet redan

rätt långt hunnit försona sig med sin egen död, även om han inte väntar sig att den skall

infinna sig i den allra närmaste framtiden. I fiktionens tidsplan föregås detta tal av ett

uttalande som Ingelet fäller under den forntidsdröm som han ger en detaljerad

beskrivning av i sina brev. När Ingelet råkar träffa påven Pius II så varnas denne av

svartkonstnären don Tennino för att bege sig på korståg till Ancona (s. 160f). Don

Tennino konstaterar att påven där har att vänta en olycka, i form av inget mindre än

döden. Redan i det här skedet har Ingelet ett behov av att ta döden i försvar:

”Den är ingen olycka”, anmärkte jag härtill, de första allvarliga ord jag yttrat på länge.
”Döden inger mig en känsla av verkligt lugn, fördomsfri och barmhärtig som den är, aldrig
så avvisande och grym som livet. Jag tar döden i försvar, jag.” (s. 161)

Påven och hans sällskap reagerar på detta försvar av döden på ungefär samma sätt som Ingelets

klasskamrater: ”Pinsam tystnad – tills kardinalen fick ett hostanfall. Påven bet sig i underläppen,

rynkade pannan, betäckte sin kala hjässa med satinskalotten, ett tecken att vi när som helst

kunde avlägsna oss. Vilket skedde.” (s. 161). För läsaren blir Ingelets kommentar i

forntidsdrömmen en upprepning av hans tal under klassträffen. Men inom fiktionen nedtecknar

Ingelet sin dröm ett par månader före han skall komma att hålla sitt tal i kamratkretsen.

När Ingelet i drömmen hävdar att döden inger honom en känsla av lugn, och att döden

inte är grym som livet, så talar han ännu om döden sådan han mött den i konsten. Det handlar

om hans estetiskt betingade syn på döden i allmänhet, inte om hans egen död som en

ofrånkomlig realitet. I ett senare brev (nr 20, s. 206) beskriver Ingelet hur han i Berlin för första

gången blir vittne till en verklig människas död. I samband med en kaotisk trafiksituation dör

plötsligt en man som försöker hinna över gatan:

Ett militärkommando passerar – tre unga blomsterförsäljerskor ställa sig genast i rad och
skyldra, deras vita hucklen sticka bjärt av mot en annonspelares röda plakat – en
lokomotivvissling skär genom luften, ett högst vanligt ljud, det oaktat skrämmande tycks det,
draghästarna framför en tom möbelvagong stegra sig, vagongen skjutes på tvären, den är stor
som ett hus. De närmaste åkdonen hindra de efterföljande, kuskarna ropa, fina privatekipage
och automobiler, gula postvagnar, ölvagnar, annonskärror, alla tvingas de att stanna. Men
rätt snart blir ju oredan mindre, Berlin är icke helt blottat på ordningsmakt som du vet, och
knappt har en lite bredare passage öppnat sig innan en fetlagd herre tar tillfället i akt, det vill
säga en ansats för att hinna över gatan, gör det med små, trippande steg, axlarna uppdragna –
så faller han plötsligt omkull, halvt baklänges, halvt på sidan, cylindern rullar längs asfalten.
Två fruntimmer skrika till och fara åtskils, två poliser finna händelsen reglementsvidrig och
lyfta upp mannen. Solstyng. Solen har dräpt honom – förklarar min granne.
   Tänk, jag har aldrig förut sett en människa dö, Cecilia! Och nu endast på avstånd. När
mamma dog… och Eglé… och en annan ung flicka, ung kvinna… jag var icke närvarande.
Till Eglés begravning återvände jag från Stockholm, dit jag just anlänt, färden gällde London
och Paris, vid mammas bortgång låg jag själv insjuknad. Att dö få vi väl för resten lov att
lära oss utan åskådningsundervisning, jag tror icke att det blir mig svårt, det kommer nog att
lyckas. (s. 205ff)
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Det verklighetsfrämmande draget hos Ingelet inbegriper alltså också döden, men han

har likväl en känsla av att döendet inte kommer att bereda honom några svårigheter. Det

kan uppfattas som ett uttryck för en föraning om att han kommer att bli kortlivad. ”Dig

bör beskäras en hu så hög ålder!” (s. 110) har den unga flickan en gång sagt åt Ingelet.

Men under tiden för brevskrivandet blir han så småningom övertygad om att han inte

kommer att bli gammal. Att den feta mannen i Berlin blir ”dräpt av solen” kan ses som

en konkret illustration av det som skall komma att bli Ingelets öde. I ett av de senare

breven frågar sig Ingelet: ”[…] dräper icke sanningen… alltid?” (s. 260). Det visar sig

sedan att han alltför plötsligt slås av den apollinska insikten om Cecilias väsen.

Solguden Apollon bär ett namn som betyder ”den skinande” och han står också för

sanning och insikt. Sambandet mellan sol och sanning manifesteras därtill av ett flertal

språkliga uttryck.

Ingelets övertygelse om att han inte skall bli långlivad leder hans tankar till

drömmaren Adolf Törneros, som han uppfattar som en själsfrände: ”Jag blir icke

gammal, Cecilia, bör icke bli det, men unnar mig gärna en lagom medelålder, och tänk,

den föreställningen frammanar alltid i minnet ett annat människoöde, jag vill kalla det

Sagan om Törneros.” (s. 217f). Den saga som Ingelet sedan berättar handlar om en

professor och ungkarl vilken Ingelet betecknar som ”[e]n skygg man, på en gång

skarpsynt och rörande naiv, en klar men bräcklig spegel, stundom lätt immad av tidens

sentimentala anda.” (s. 218).

Under sommarferierna har Törneros gett sig av på små resor, ett par gånger har

han vågat sig ända ner till Skåne. Det framgår av den historia som Ingelet förtäljer att

han har mycket gemensamt med denna Törneros. Likheterna dem emellan får Ingelet att

fråga sig om han skall komma att dö i lika unga år som Törneros: ”Än mitt liv då?

Adolf Törneros blev 44 år gammal.” (s. 221).

I det brev där Ingelet frågar sig om han har för mycket estetik i sig, och om hans

liv över huvud tjänar till något, erinrar han sig ett sicilianskt ordspråk: ”Om åsnan dör,

så mycket sorgligare för den[.]” (s. 262). Brevet i fråga är skrivet på långfredag och hör

till de sista som Ingelet hinner skriva före självmordet. Det citerade ordspråket

föranleder följande reflektion:

För resten går jag icke in på att kalla döden ”sorglig”. Människornas dom blir mildare, huru
betydelselös den än är, deras röster få en mindre hård klang när talet faller på en bortgången.
Döden är ett försvar, den pålitligaste tillflykt vi äga. (s. 262f)

Tidigare har antiken utgjort en tillflyktsort för Ingelet, likaså det sköna i konsten. När

han upphör att vara en främling i tillvaron inser han också att antiken inte är den idyll
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han uppfattat den som, och att han inte kan leva i någon slags skönhetsenklav. Ingelets

dödsdyrkan kan ses som ett ytterligare uttryck för eskapism. När verkligheten avslöjar

det ohållbara i hans världsliga tillflyktsorter tyr han sig till döden som en metafysisk

framtidsdröm.

I och med att Ingelet framställer döden som ”den pålitligaste tillflykten” är det

värt att notera att antydningar om flykt dyker upp också i ett par andra sammanhang. I

det sjätte brevet skriver Ingelet om sina återkommande studieresor till utlandet (Italien)

att det på biblioteket brukar heta att han ”rymmer” (s. 101). Även om resorna i första

hand motiveras av att Ingelet forskar i en italiensk renässanskonstnär, så är de samtidigt

betingade av hans forntidsdyrkan. Sin beskrivning av hur han bränner upp sitt

manuskript avslutar Ingelet med följande mening: ”De inneboende tankarna ha

ömkligen omkommit – ett ögonvittne berättar att de sökt rädda sig genom flykt men

misslyckats.” (s. 267).

Ingelet har haft samma strategi som ”de inneboende tankarna” i manuskriptet, i

likhet med dem har han försökt rädda sig genom flykt. Även hans flyktförsök har

misslyckats, och en månad senare är det han själv som omkommer. Medan manuskriptet

går sitt öde till mötes i en ”skön brasa” så slutar Ingelet sina dagar i havet. Men

beskrivningen av hur manuskriptet slukas av elden kan ändå uppfattas som en parallell

till Ingelets eget öde. Cecilia har enligt Ingelets egna ord varit ”en tändande blixt” i hans

liv, och det ligger nära till hands att också uppfatta henne som en låga som bränner till

döds. Förälskelsen medför att Ingelets känslomässiga frusenhet ersätts av överhettning.

Men på ett konkret plan är alltså havet det element i vilket Ingelet omkommer. I

det fjärde sista brevet, avsänt på långfredagen, beskriver han drunkningsdöden som en

möjlig utväg. Havet betrakar han som en väg till en evighet som är förmer än den

obeständiga lyckan:

Fann nyss bland mina papper en anteckning ur Almqvists skrifter: ”Kan någon snäcka i
havet vara underligare vriden än min lycka?” När månne jag tecknat mig det till minnes?
”Kan någon snäcka i havet…” ja ni spörjer, stackars uppdiktade herr Andreas Löwenstjerna,
jag som lever vet att den finns, och frestelsen att gripa efter den är hos mig ingalunda från i
går. Tänk att dyka ned i de vaggande undervattensskogarnas grönblå dunkel, mellan
sargassotångens stammar, genom algflorans gulbruna snår, och så i det röda korallslammet, i
en bottengöl finna den snäcka som är underligare ”vriden”, säkrare formad nämligen och av
större mått än all lycka – döden! Evigheten hörs som ett havssus inne i den snäckan. Och det
gör icke alls ont att drunkna, jag vet det. (s. 263)

Ingelet har alltså redan länge hyst självmordstankar, men han uppfattar inte döden som

någon definitiv förintelse utan som porten till evigheten. Endast några få timmar före

självmordet håller Ingelet sitt långa tal till dödens försvar. Det improviserade talet
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tillkommer som en reaktion på att Leo Lewenhult i sitt festtal beklagat ”dödens rika

skörd” bland de forna klasskamraterna (s. 43). Ingelet anser däremot att det skulle räcka

att omnämna saknaden efter dem som avlidit, han ser inte döden som något i sig

beklagansvärt:

Döden […] inger mig en känsla av verklig trygghet, en känsla jag blivit allt klarare medveten
om. För all del, ingen längtan efter ett brådstörtat möte i morgon eller övermorgon, ånej,
mellan oss två är väl snarare bara ett slags tyst avtal träffat. Enligt min mening gör man
mycket orätt i att anklaga döden för de lidanden han befriar ifrån när livet vägrar hjälp mot
sin egen grymhet… eller livsviljan sviktar… ledan av någon anledning blir för stark. […]
Aldrig är han så avvisande och grym som livet, tvärtom lätt tillgänglig för vem helst som
söker honom… och av en stor, fördomsfri barmhärtighet, den utan all fråga pålitligaste
tillflykt vi äger. (s. 45f)

Att Ingelets möte med döden trots allt blir brådstörtat är resultatet av en olycklig

tillfällighet, men han har alltså inte varit främmande för tanken att i något skede begå

självmord.

5.2.2 Självmordet

Leo Lewenhult bjuder efter klassträffen Ingelet hem till sin stadsvåning. Av en händelse

skall de avresa till Köpenhamn med samma ångbåt, och Lewenhult ämnar innan

avfärden visa upp en nyinköpt gammal tavla föreställande en naken kvinna (s. 54f).

Detta omnämns redan i prologen även om episoden äger rum först strax innan

självmordet. I prologen får läsaren också veta att Ingelet sedan försvinner spårlöst under

båtresan, och att Otto Erik Minck får sig tillsänt ett knippe brev skrivna med Ingelets

handstil (s. 56).

Först i den avslutande epilogen ges den omedelbara orsaken till Ingelets

självmord. I Lewenhults stadsvåning har Cecilia legat insomnad, Lewenhult har trott att

hon redan rest bort. Ingelet avlägsnar sig omedelbart och söker sig till ångbåten:

Hm. Inte ett ord över Svens läppar, han bara vände stilla om innan hon ens hann vakna och
gick raka vägen ombord - knappt en halvtimme efteråt var Leo hos honom. Sven lugn,
fullkomligt lugn: Jag tror dig, Leo, sa han, felet är inte ditt, ingen rår för det, sa han. (s. 274)

Leo Lewenhult har känt Cecilia långt innan hon träffade Ingelet, men den senare

konstaterar i tron att det är han som åsidosatts: ”Nul prince n’a tué son successeur4, ett

franskt ordstäv, låt inte störa dig, Leo, du bör leva, du, dig lyder livet.” (s. 274f). Dessa

ord till Lewenhult återspeglar Ingelets insikt om sin egen svaghet, och därtill att han

åtminstone i viss utsträckning anslutit sig till den darwinistiska synen på livet. Det

                                               

4
 Ingen furste har tagit livet av sin efterträdare.
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darwinistiska utgör ett genomgående inslag i romanen, men det lugn Ingelet uppvisar

när han står inför sin egen undergång kan också ges en förklaring som står i samklang

med det dionysiskt-apollinska.

Breven till Cecilia skildrar som sagt en vändpunkt i huvudpersonen Sven Ingelets

liv. Denna vändpunkt sätter igång en process under vilken Ingelet genomgår en

förvandling från antihjälte till hjälte. I och med att romanen sedan slutar med att hjälten

begår självmord är det frågan om en tragisk berättelse som låter sig jämföras med de

antika tragedier som Nietzsche analyserar i Tragedins födelse. Enligt Nietzsche kan man

endast utifrån musikens ande gripas av en glädje över individens förintelse (1902, s.

124). Hjälten är endast företeelse, han står för det apollinska skenet, medan det eviga

livet är det dionysiska vars oberoende av den enskilda framhävs av hjältens undergång.

Ingelets lugn inför döden bottnar i en insikt om att det finns andra som är bättre

lämpade för kampen om tillvaron och som för livet vidare.

Den dramatiska händelsen hemma hos Lewenhult föregås av en mindre dramatisk

men likväl intressant episod. Under promenaden från Kaisaniemi (där klassträffen ägt

rum) i riktning mot salutorget har Ingelet och Lewenhult ännu sällskap av Otto Erik

Minck (s. 53f). Med tanke på det självmord Ingelet skall komma att begå endast några

timmar senare är det skäl att notera de tre klasskamraternas uppehåll vid Frimurarens

grav. De läser inskriften på graven, och utbyter ”några lågmälda ord” med varandra.

Inskriften uppges av berättaren (i prologen) vara välbekant, och detta är kanske orsaken

till att den inte återges i romanen. Ordalydelsen är följande:

Lika godt
     om verlden vet hvem här hilar [!]

alt nog
Gud känner hvad Han gjort

och
Uslingen välsignar

HANS minne

Inskriften är svårtolkad, men det låter sig ändå sägas att den ger uttryck för en ödmjuk

inställning och en lugn resignation inför döden. Den avlidne framstår som en del av ett

större, kosmiskt sammanhang. Äregirigheten lyser med sin frånvaro, inskriften är

främmande för en strävan efter odödlighet i världslig bemärkelse. Inskriften framhäver

den enskilda individens obetydlighet. Frimurarens grav kan sålunda betraktas som en

illustration av Ingelets förestående självmord och hans sätt att förhålla sig till döden.

När Ingelet möter Cecilia framstår han närmast som en antihjälte, men i sin

resignation och sitt fullständiga lugn inför sin egen undergång blir han i högsta grad en
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tragisk hjälte. Nietzsche godtar inga teorier som grundar sig på föreställningen om

någon slags katharsis, utan ser i det tragiska en metafysisk glädje eller tröst:

Den metafysiska glädjen öfver det tragiska är en öfversättning till bildens språk af den
instinktivt omedvetna dionysiska visheten: hjälten […] blir till vår lust förnekad, emedan han
dock endast är företeelse och viljans eviga lif icke beröras genom hans förintelse. ”Vi tro på
det eviga lifvet”, så ropar tragedin, medan musiken är den omedelbara idén af detta lif.
(1902, s. 124f)

Enligt Nietzsche framalstrar lidandet en förlösande vision som gör det möjligt för

individen att ”sitta lugn i sin bräckliga farkost midt ute på hafvet” (1902, s. 29). Men

med tanke på min helhetstolkning av romanen är det också intressant att den

darwinistiskt vetenskapliga tolkningen av självmordet balanseras av en ideell, rentav

mystisk förklaring. Det sätt på vilket Ingelet begår sitt självmord väcker associationer

till den unga flickan, den enda människa med vilken Ingelet upplevt det han kallar

innerlighet. När hon blev sjuk och låg för döden bad hon Ingelet att inte sörja hennes

död. Hon skulle bara gömma sig, efter drunkningsolyckan tyckte hon sig ha inlett sitt

andra liv och det tredje lovade hon snällt hålla på med tills Ingelet kommer och söker

henne (s. 108). Om drunkningsolyckan och döden skriver flickan följande:

”Jo först var det nog kväljande och hemskt ett ögonblick, eller hur länge det nu räckte att
drunkna, sen gjorde det inte alls ont. Och sen blev det liksom så lätt och rent att andas. Blir
det tungt igen, jag menar så där riktigt fy-otäckt att ledan vid alltihop tar överhand, något
som ju är omöjligt numera, inte sant, Sven?... ja då gör jag om det! Men du ska vara med.
Ett-tu-tre, och så hoppar vi. Plums! Eller nej nej, så var det inte menat - jag bara går förut,
jag, visar vägen, medan du funderar lite till, sen följer du mig framdeles någon gång när du
är färdig. Är det bra så?” (s. 109)

Den unga flickan hyser alltså en föraning om att Ingelet efter en tid skall följa efter

henne till döden och havet. Havet kan här anses symbolisera pånyttfödelsen, döden

framställs inte som någon total förintelse. Ångbåtens destinationsort anknyter till att

Ingelet i Köpenhamn (under feberyrsel) tyckte sig förnimma den döda flickans närvaro.

Fadern Uriel tolkar emellertid Svens självmord utgående från sin naturvetenskapliga

världsuppfattning. Hans syn på självmordet är renodlat darwinistisk: ”Lifvet utgallrar de

spröda naturerna, tål ogerna parasiter på kraftförrådet, som sannerligen ej är så stort

man tror.” (s. 282).
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6 SAMMANFATTNING

I denna studie har jag genomfört en tematisk analys av Breven till Cecilia med

Nietzsches Tragedins födelse som referensram. I romanen skildras en vändpunkt i

huvudpersonen Sven Ingelets liv, och denna vändpunkt ger upphov till en

personlighetsförändring. Därmed har jag funnit det motiverat att i min analys i första

hand betrakta verket som en utvecklingsroman. Närmare bestämt har jag visat att

huvudpersonen genomgår en utveckling som svarar mot de nietzscheanska begreppen

det sokratiska, det dionysiska och det apollinska.

Från att ha varit en renodlad förnuftsmänska väcks Sven Ingelet genom mötet med

Cecilia till det dionysiska med allt vad det innebär av kärleksrus och lidande. Att Ingelet

nästan helt uppgått i sin roll som konstteoretiker har medfört att hans förhållningssätt till

omvärlden utmärks av intresselös betraktelse. Till följd av sin viljelöshet och bristande

handlingskraft måste han försöka behålla sin älskades gunst genom magiska

pseudohandlingar. Detta leder in Ingelet i myternas värld, hans verklighetsuppfattning

får andra dimensioner än den vetenskapliga.

Det dionysiska uppvaknandet, tillsammans med brevskrivandet, sätter igång en

process som leder till att hjälten når fram till en självkännedom och upphör att vara en

främling i tillvaron. Det apollinska utvecklingsstadiet kännetecknas också av

sanningsförmedlande drömmar och av en tilltagande resignation som till slut tar sig

uttryck i ett självmord. I fråga om självkännedom och insiktsfullhet står Ingelets vänner

Otto Erik Minck och Wilhelm Neukirch för en intressant kontrasteffekt.

Som den grundläggande orsaken till det verklighetsfrämmande draget hos Ingelet

framstår hans skygghet, och det att han sedan unga år inte fått uppleva någon själslig

gemenskapskänsla. Här hör också hans familjebakgrund till bilden: hans mor och hans

halvsyster är sedan länge döda, och hans förhållande till fadern utmärks av ett stort

främlingskap. Det visar sig att innerligheten inte heller står att finna i förhållandet till

Cecilia. Denna känsla har Ingelet upplevt endast i relation till en sedan länge död ung

flicka. Cecilia står enbart för det sinnliga.

Den förändring som Ingelets personlighet genomgår under den tid han skriver sina

brev till Cecilia innebär i alla fall att han börjar sakna ”innerlighet” i Signorellis konst.

Mötet med Cecilia har fått Ingelet att kräva att konsten skall stå i förbindelse med livet.

Han är inte längre tillfreds enbart med att kunna glädja sig åt den apollinska konstens
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sköna former och tekniska fulländning. Nu saknar han också musik i Signorellis konst,

vilken han upplever som i någon mening oäkta.

Musiken står i romanen i förbindelse med livskänslan, något som överensstämmer

med den världsåskådning som Nietzsche uttrycker i Tragedins födelse. De föredrag om

”Konsten och Livet” som Ingelet tidigare har varit känd för har av allt att döma främst

berört formella aspekter på konsten. Först mot slutet av den tidsperiod som romanen

skildrar svarar Ingelets konstsyn mot föredragsrubriken.

Ingelets självmord ges i romanen både en darwinistisk, vetenskaplig förklaring

och en mystisk förklaring som innebär att Ingelet återförenas med den unga flickan och

därmed till slut når fram till sin efterlängtade andliga gemenskap. Breven till Cecilia är

en tragisk berättelse där hjältens undergång också kan tolkas i enlighet med Nietzsches

syn på den antika tragedin. Enligt detta synsätt är hjälten endast (apollinsk) företeelse

och det dionysiska, det eviga livet berörs inte av hans förintelse.
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