Conny Svensson

Mika Waltari och etruskerna
Etruskerna brukar beskrivas som ett gåtfullt folk. Det är förstås ett problem för
forskningen, men bristande kunskap medger desto större frihet åt skönlitterära skildringar. I D. H. Lawrences Etruscan Places
(1932, svensk översättning 1954) prisas
etruskerna för sin livsbejakande erotik och
framstår som antika meningsfränder till
författaren av Lady Chatterley´s Lover. Den
finske författaren Mika Waltari blev internationellt känd genom sin bästsäljare Sinuhe, egyptiern (1945), där fiktionen med
hjälp av den omfattande forskningen lät
sig förenas med egyptologisk sakkunskap.
I romanen Turms den odödlige (1955) däremot handskas författaren fritt med den
okända historien och gör de gåtfulla etruskerna till föredömen för vår tid. Deras land
framstår i Waltaris version som ett antikens
Utopia. Den facklitteratur som finns om
etruskerna har han knappast tagit hänsyn
till. Dock vistades Waltari i Orvieto några
veckor 1954 för att bekanta sig med landskapet och naturen.
De goda etruskerna
Huvudpersonen Turms är till en början
inte medveten om sin etruskiska härkomst.
Sedan känner han stolthet över att tillhöra
detta ädla folk som utmärker sig framför
alla andra. Etruskiska köpmän pladdrar
inte som greker utan låter sina utmärkta
varor tala för sig. Rom befinnes vid jämfö38 – medusa 38:3, 2017

relse vara ”en barbarstad”. I Suburra stiger
lukter av ”smuts, rutten frukt och garvade
hudar”. Romarna behandlar sina slavar
med stor grymhet, medan dessa i Etrurien
lever gott tack vare välvilligt patriarkala
husbönder.
På landsbygden är vägarna trygga och
den resande möter välkomnande gästfrihet. I städerna är gatorna rena och prydliga; inga motbjudande odörer som i Roms
slumkvarter. Invånarna beter sig hövligt
och belevat, våld är dem främmande. Man
lever av järnhantering och järnexport, och
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tack vare en vist styrande aristokrati fördelas det goda välståndet på klokaste sätt.
I Tarquinii möter ett bohemiskt konstliv
som ger associationer till nutidens Helsingfors. En skicklig gravmålare varvar
perioder av dryckenskap med intensivt
skapande, likt sentida yrkesbröder på legendariska restaurang Kosmos i den finländska huvudstaden.
Dock nalkas sämre tider, den etruskiska
storhetstiden är förbi medan Rom framstår
som blivande supermakt.
De odödliga
Berättarjaget Turms är inte vilken etrusk
som helst. Han är lukumon, en av gudar-

na utvald härskare. Redan romanens titel
framhäver hans odödlighet, och i slutmeningen utlovas att han en gång ska återvända i annan gestalt. Kroppen dör men individen står upp till nytt liv om och om igen
i växlande gestalt. Waltaris etrusker tror
alltså på själavandring, men endast för en
utvald elit: ”I varje människa finns odödlighetens frö nedlagt. Men största delen av
människorna nöjer sig med jorden. Fröet
gror aldrig och bär ingen frukt.” Märkligt
nog kan individer i denna till odödlighet
utvalda skara känna igen varandra när de
möts. Anmärkningsvärt är också att endast
etruskerna får ta del av själavandringens
eviga kretslopp; de som tillhör andra av
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antikens folk tycks inte ha förunnats den
gåvan. Att etruskerna skulle ha trott på
själavandringen är inte belagt, och i själva
verket får de här ge uttryck åt författarens
egen tro och spekulationer. I den vetenskapliga litteraturen framställs etruskerna
närmast som vidskepliga, men hos Waltari
besitter de en överjordisk visdom som de är
ensamma om.
Waltari läste teologi och filosofi vid
Helsingfors universitet, och han var starkt
engagerad i ockulta och metafysiska frågor. Dessutom var detta en del av familjearvet, eftersom både fadern och farbrodern var präster. Romanens mångordiga
utläggningar är uppenbarligen uttryck för
författarens livsåskådning. Världsbilden i
Turms den odödlige är inte rationell utan
magisk. Det vimlar av järtecken som ofelbart slår in, trollkarlar kan förvandla stenbitar till levande grodor och käppar till
skräckinjagande ormar. Turms själv förebådar Kristus genom att bota lama och ge
blinda synen åter. Gudarna visar sig och
talar till de fromma, men sedan uppenbarar sig den som är än större. Därmed avses
förstås den kristne guden som här passar
på att manifestera sig ett halvt årtusende
före Golgata.
Författaren är påfallande fascinerad av
religiösa ceremonier och riter även hos
andra folk. Också den aristokratiska idealbildningen kommer till explicit uttryck
i romanen. Etruskernas samhälle är, trots
välvillig behandling av slavar, föga demokratiskt. De förnäma familjerna, ”järnmalmens härskare”, styr utan att fråga
efter folkviljan. När Turms som vuxen
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för första gången anländer till sina fäders
land, hälsas han genast välkommen av
eliten. Det framgår ju genast av de ädla
anletsdragen att han tillhör dem som av
gudarna är utvalda för högre ändamål.
Då som nu
I Sinuhe, egyptiern ges parallellt med den
historiska skildringen en förtäckt bild av
händelserna under andra världskriget.
Anspelningarna på skeenden i det nära
förflutna är tydliga också i romanen om
Turms. Mellan supermakterna perserriket och Karthago råder terrorbalans som
under kalla kriget. Det joniska upproret i
Mindre Asien straffas lika grymt som tyskarna for fram i de ockuperade länderna.
Massvåldtäkterna i de erövrade städerna
för snarast tankarna till sovjetarméns
framfart i andra världskrigets slutskede.
Sedan perserna förstört Efesos och
krossat oppositionen kallas de tidigare
landsflyktiga tillbaka för att bistå den segrande stormakten. På samma sätt tillsattes
lojala kommunister i landsflykt att styra i
öststaterna efter den sovjetiska segern mot
Nazityskland. Då som nu behandlas fiender som tillhör samma folk med särskild
grymhet: ”Men när upproret var kuvat var
som alltid de egna landsmännen obarmhärtigare än främlingar.”
Parallellen med Finlands öden under
andra världskriget är uppenbar. Etruskerna erbjuds bli Karthagos och perserrikets bundsförvanter i kriget mot grekerna
i södra Italien. Opinionen är delad i det
fredliga Etrurien, men de krigiska får sin
vilja igenom. Denna inblandning i stormaktspolitiken slutar i katastrof. Kriget
går dåligt, och den utlovade hjälpen från
Karthago visar sig otillräcklig. Etruskerna
har helt enkelt satsat på fel häst, den permedusa 38:3, 2017 – 41

siske konungen var oväntat nog inte
militärt ofelbar. Nederlagets följder är
förödande: ”Det är som om en osynlig
hand klämde oss om strupen. Vår handel stryps.” Nog är detta en tydlig anspelning på Finlands fortsättningskrig
mot Sovjet.
Den levande antiken
De omständliga redogörelserna för
etruskernas förträfflighet och läran om
själavandringen blir något monotona.
Desto livfullare är beskrivningarna
av krigiska konfrontationer på havet
och landbacken, då det ofta blir spännande som i en god äventyrsroman.
Samtidigt avvisas all våldsromantik.
Turms formulerar samma insikt om
drabbningarnas oheroiska kaos som
Leo Tolstoj i Krig och fred: ”Jag tror
emellertid att ingen i en verklig strid
vet särskilt mycket om dess gång. Han
har nog med att försvara sitt liv i en
rad av avgörande ögonblick.”
Waltari är sparsam med miljöskildringar, men ibland ger han levande ögonblicksbilder ur antikt vardagsliv. Hur var det att
komma till Rom omkring 500 f.Kr.? Det
får Turms erfara. Vid Tiberns mynning ser
han på avstånd saltbassängerna med slavar
vadande till knäna med sina spadar. Skeppet lägger till vid boskapstorget, där finns
en imponerande träbro byggd av etruskerna. ”Redan på långt håll hördes det dova
trampet och boskapens råm över vattnet,
och obrutna strömmar av kärror och vagnar rullade in till staden och ut därifrån.”
I utkanten av torget en bödel med yxa
och spöknippe, redo att sköta sin syssla.
De nyss anlända betalar tull och så bär det
av ut i storstadens folkvimmel. Så kunde
det säkert gå till, och dessa bilder ur antik
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verklighet ger en stark känsla av närvaro i
det förgångna. Författaren Waltari har en
benägenhet att förklara och predika, men
är bäst när han iakttar och berättar.
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