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Det dubbla skeendet i Richard Wagners
Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 11 februari 1994 

Av TORSTEN PETTERSSON

Litteraturvetenskapen har under de senaste årtion
dena ofta riktat sitt sökarljus mot områden utanför 
den traditionella skönlitteraturen. Nya synpunkter 
har anlagts på barn- och ungdomslitteratur, popu
lärlitteratur, memoarer, rentav filosofiska texter. 
Men ett område, den stora västerländska operalit
teraturen, har fortsättningsvis försummats på ett 
sätt som inte helt kan kompenseras av musikolo- 
gemas textkommentarer.

Vid sidan om den praktiska svårigheten att 
librettologen måste förvärva sig en viss musika
lisk kompetens, torde det finnas två skäl till denna 
underlåtenhetssynd. Dels uppfattas operalibretton 
som pinsamt melodramatiska och schablonmässi
ga, till stor del nästan värdelösa ur litterär synvin
kel. Dels ställs man vid studiet av dem inför ett 
subjektsproblem, som det kunde kallas. De flesta 
libretton bygger nämligen på tidigare texter, van
ligen skådespel, som har omarbetats och vid be
hov översatts av en professionell versifikatör, ofta 
utgående från kompositörens anvisningar. Det 
enskilda skapande författarsubj ektet, som littera
turvetenskapen av hävd gärna fotar sig på, sprids 
alltså på ett svårgripbart sätt ut över ett antal olika 
instanser.

Dessa problem kan lösas -  såsom de har lösts 
vid studiet av populärlitteraturen -  men det skall 
jag inte försöka göra här. Som exempel på vad ett 
libretto kan erbjuda en litteraturvetare väljer jag 
därför ett verk som i bägge avseenden är oprob
lematiskt: den stora operatetralogin Der Ring des 
Nibelungen, som efter ett kvartsekels arbete kun
de uppföras i sin helhet år 1876. Den är -  trots 
utgångspunkter i germansk och fornnordisk myto
logi -  utan tvekan en originell nyskapelse av 
författaren och kompositören Richard Wagner. 
Och lika tydligt intar den genom sin mångförgre- 
nade fantasikraft en plats bland världslitteraturens 
stora dramer.

Det som synes ske i dramat är följande. 
Överguden Wotan har som skydd mot yttre hot 
låtit två jättar uppföra borgen Valhall. På jakt 
efter lämplig avlöning för jättarna söker han sig

till den svavelosande underjorden för att plundra 
nibelungen Alberich på de skatter, som denne har 
hopat med hjälp av en magisk ring. Från smycken 
och guld avstår den hårt trängde dvärgakungen 
vresigt, men då Wotan också avtvingar honom 
ringen utslungar han i spöklikt dissonerande li
moli sin förbannelse: Denna ring, som kan ge 
världsherravälde, skall bringa sina innehavare 
bara sorg och död tills dess rättmätige ägare Al
berich åter har den i sin hand. Sade och försvinner 
ner i svavelklyftan.

Orkestern larmar i panik -  den berättar för oss 
att nu är det allvar -  men Wotan låter sig inte 
övertygas. När jättarna kommer lunkande över
lämnar han de övriga skatterna, men ringen vill 
han prompt behålla. Då höjer sig blåskimrande ur 
jorden urmodern Erda för att varna: ”Ein dustrer 
Tag dämmert den Göttem: / dir rat’ ich, meide 
den Ring!”1

Och Wotan låter ringen fara, men böljar oroa 
sig för vad som skall komma. Det måste bli han 
som återerövrar den! Om arvfienden Alberich får 
ringen, störtar han gudarna i det fördärv som Erda 
har varslat om.

Emellertid är Wotan garant för borgfreden 
mellan gudar, jättar och dvärgar -  de fördrag som 
den vilar på har ristats som runor i hans spjut. Om 
han öppet bemäktigade sig något som enligt en 
klar överenskommelse nu tillhör jättarna, skulle 
han därmed rasera hela samhällsordningen och sin 
egen härskarposition inom den. Det gäller alltså 
att frambringa någon, som för hans räkning men 
till synes utan hans hjälp skaffar honom ringen. 
Denna tanke uttalas inte i slutet av Das Rheingold 
-  men att den tänds i Wotans sinne markeras 
eklatant av den trumpetfanfar i C-dur som senare 
förknippas med svärdet, den viktigaste attiraljen i 
Wotans vittsyftande planer.

Hur planerna fortskrider ser vi i de två följande 
operorna Die Walkure och Siegfried, där en om
arbetning av den fornnordiska sagan om Sigurd 
Fafnersbane flätas in i den mäktiga helheten. Efter 
många förvecklingar lyckas Wotan lönnligt bringa
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det därhän, att hans sonson, Volsungen Siegfried, 
träder fram som den efterlängtade hjälten. Med 
det svärd som Wotan har tillhandahållit dräper 
Siegfried följdriktigt skattens väktare och plockar 
åt sig ringen, fastän han inte förstår vad den skall 
vara bra till.

Unge Siegfried borde sålunda lätt kunna av
lockas sitt lilla smycke. Nu är stunden inne då 
Wotans planer kunde gå i uppfyllelse efter ett 
halvt århundrade av hemliga förberedelser. I en 
vild trakt vid foten av ett berg möter han Sieg
fried, som otåligt skyndar fram mot sin utlovade 
brud Briinnhilde.

Men samtalet hinner inte ens närma sig ringen. I 
stället uppstår det en trivial motsättning mellan 
den burduse ynglingen och den gamle som kräver 
en viss respekt. Det ena överilade ordet ger det 
andra och till slut hugger Siegfried -  utan att 
förstå handlingens innebörd -  med sitt svärd Wo
tans spjut itu. Det blixtrar och åskar, Wotan drar 
sig kuvad tillbaka för att aldrig framträda mer. 
Tillsammans med spjutet har runorna som upp
rätthåller samhällsordningen slagits i spillror. 
Härefter kan Wotan och de andra gudarna bara 
sitta i Valhall, stela och avdankade, i väntan på 
den slutliga undergången.

Så inträffar alltså den gudarnas dystra dag, som 
Erda förutspådde och som Wotan har gjort allt för 
att avstyra. I efterhand ser vi hur den har grytt, 
vad det är som hela tiden har skett i det som syn
tes ske.

Wotan trodde sig bygga Valhall som skydd för 
gudarna. Men egentligen tog han just då det första 
steget mot deras undergång. Detta därför att byg
get måste betalas med nibelungens ring och den 
kunde förvärvas endast till priset av en -  som det 
visar sig -  fruktansvärt verkningsfull förbannelse. 
(Detta samband mellan Valhall och ringen antyds 
också i musiken av likheten mellan deras respek
tive ledmotiv, som båda bygger på först sjunkan
de, sedan stigande terser.) Därefter får Erdas spå
dom Wotan att dra den förnuftiga slutsatsen att 
det avgörande hotet kommer från Alberich. Men 
det är en vanföreställning, som i själva verket styr 
Wotans handlingar mot olyckan som väntar i 
motsatt riktning. Och katastrofen fullföljs av det 
Volsungasläkte, som han själv har skapat och med 
det svärd som han själv har skapat i vad alla tror 
är kampen mot Alberich: Så leder Volsungamas 
slingrande väg mot den räddande ringen på ett 
djupare plan ofelbart till det ödesdigra mötet vid

bergets fot, mötet som Wotan utan att veta det 
själv har förberett på varje punkt.

Väsentliga handlingar i Ringen är således dub
belhandlingar, vars djupaste innebörd är motsat
sen till deras uppenbara innehåll. Den klassiska 
förebilden för sådan tragisk ironi är självfallet 
Sofokles’ skådespel om Oidipus. Även han försö
ker undfly sitt av oraklet förutspådda öde och just 
därigenom fullbordar han det. Varför Oidipus 
måste dräpa sin far och äkta sin mor vet vi inte. 
Det är bara fastslaget av någon kosmisk kraft, 
vars outgrundliga rådslut oraklet kan förmedla 
men inte förklara. På motsvarande sätt kan man i 
Wagners Ring tänka sig att en dunkel naturkraft 
av någon gåtfull anledning har dekreterat gudar
nas undergång. Och då hjälper det inte att Wotan 
slingrar sig.

Men det finns en annan minst lika belysande 
antikparallell, nämligen sagan om atridema som 
gestaltades som dramer av Aischylos och Euripi
des. De olyckor som där träffsäkert drabbar Aga
memnon och hans efterkommande har sin grund i 
anfadern Atreus’ fruktansvärda barnamord, som 
föranleder hans bror att förbanna hela hans ätt. 
Alberichs förbannelse hos Wagner är också den 
välmotiverad, eftersom den framkallas av Wotans 
fräcka stöld av ringen i strid med alla överens
kommelser. Enligt denna tolkning är de senare 
olyckorna en naturlig påföljd av att rättsordningen 
har kränkts.

Dessa alternativa perspektiv på dubbelhand- 
lingamas djupare plan -  outgrundlig världslag 
eller välgrundad straffdom -  växer också fram ur 
Ringens omedelbara idéhistoriska bakgrund. 
Wagners verk anknyter ju inte bara till äldre my
ter och dramer utan -  i symboliskt berättande 
form -  också till tvistefrågor i hans samtid. Det 
framgår inte minst av de två helt olika textversio
ner av tetralogins slutscen, som han lät publicera 
som fotnoter i en tryckt utgåva av Götterdäm- 
merung.

I den ena får Briinnhilde beskriva sin självvalda 
offerdöd som en frälsning från återfödelsen, en 
flykt från denna världens ävlan och illusioner: 
”Aus Wunschheim zieh’ ich fort, / Wahnheim 
flieh’ ich auf immer”. Detta återspeglar den Scho- 
penhauerläsning som hade gjort ett djupt intryck 
på Wagner: Världen är ett kretslopp av plåga och 
blint begär, det högsta goda är att lämna det för att 
uppgå i intet, ”von Wiedergeburt erlöst”.2 Skulle 
denna text stå som den slutgiltiga versionen, vore 
det naturligt att tolka Wotans självförvållade
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olyckor som ett utslag av den kosmiska principen, 
att allt viljande och strävande bara alstrar en änd
lös kedja av lidanden. Tolkningen underbyggs 
också av Wotans stunder av äckel och uppgiven
het, då han välkomnar den gudarnas undergång, 
som han annars rider spärr mot (i den andra akten 
av Die Walküre och i den tredje av Siegfried). 
Därtill erbjuder sig belysande paralleller i andra 
Wagneroperor: Amfortas i Parsifal önskar sig 
ingenting högre än döden; titelpersonen i Der 
fliegende Holländer längtar efter den förintelse, 
som han är dömd att försaka; och Tristan och 
Isolde anropar kärlekens natt, som också är dö
dens natt undandragen det bedrägliga solljuset. 
Det är tydligt att Wagner med en sida av sin per
sonlighet såg livet som något i grunden ont och 
nirvanat som en frälsning.

Men den inställningen hade sin motpol. I den 
andra textversionen för Ringens slutscen offrar sig 
Brünnhilde av en helt annan orsak, för att en ny 
och lyckligare samhällsordning skall kunna ta vid: 
”nicht trüber Verträge / trügender Bund, / noch 
heuchelnder Sitte / hartes Gesetz: / selig in Lust 
und Leid / läßt -  die Liebe nur sein!”3 I den be
lysningen beror Wotans och de andra gudarnas 
undergång på att hela det samhällssystem som de 
företräder är murket och skuldbelastat. Det är 
dömt att förvittra och bereda plats för en ny sam
hällsordning enligt det slags hegelska lagbunden
het, som bland annat Feuerbach och Marx gav ett 
nytt, politiskt innehåll. Här ser vi ett nedslag av 
Wagners Feuerbachläsning och hans personliga 
bekantskap med anarkisten Bakunin.

Emellertid fick varken den resignerade eller den 
revolutionäre Wagner överhanden. Den slutgiltiga 
tonsatta versionen är en neutral, rentav intet
sägande text, där Brünnhilde bara konstaterar att 
hon vill rena ringen från förbannelsen och i döden 
förena sig med sin älskade Siegfried. Det är up
penbart att Wagner inte ville turnera slutscenen 
så, att den skulle vingklippa någondera av de 
berikande tolkningsaltemativ som jag här har 
presenterat.

Men om Wagner som författare inte klart tog 
ställning, så gjorde han det på sätt och vis som 
kompositör. I slutscenens virtuost sammanflätade 
tonväv klingar nämligen också det frappanta mo
tiv genom vilket Siegfrieds mor Sieglinde en gång 
uttryckte sitt jubel över att ha blivit havande.4 Här 
känns parallellen ofrånkomlig -  mellan det nya liv 
som hon då bar under sitt hjärta och ett nytt sam
hälle som nu skall stiga ur askan av Briinnhildes 
offerbål. Om vi vill tro på musiken, hör vi i violi
nernas glädjestrålande toner detta: Ringens märk
ligt svängande dubbelhandlingar har symboliserat 
historiens nödvändiga väg mot kärlekens ordning.

NOTER

Artikeln återger Torsten Petterssons installationsföre- 
läsning i något utvidgad form.

1 Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen. Das 
Rheingold. Dritte und vierte Szene. Sämtliche Werke, 
Band 10, II, red. Egon Voss (Mainz: B. Schott’s Söhne, 
1989), 349-50.
2 Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen. Nach 
seinem mythologischen, theologischen und philoso
phischen Gehalt Vers für Vers erklärt von Herbert 
Huber (Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 1988), 125. 
Det är för övrigt nöjsamt att försöka sig på en över
sättning av citatets två första rader, präglade av de för 
Wagner karakteristiska nybildade substantiven. I origi
nalets allittererande stil kunde en svensk version lyda: 
”Från begärens boning flyttar jag bort, / jag flyr för 
alltid från blindhetens rike.”
3 Sammastädes.
4 Motivet frapperar inte bara som sådant, utan också 
genom Wagners sätt att behandla det. Nästan alla andra 
betydelsefulla (kort)melodier i Ringen uppträder åtskil
liga gånger. De blir därigenom väl inarbetade och får 
ett vitt, ibland diffust associationsspektrum genom att 
de förknippas med varierande kontexter. Men Sieglin- 
des jubelmotiv, som introduceras i Die Walküre III: 1, 
återkommer först i slutet av Götterdämmerung. Därige
nom säkerställer Wagner i den viktiga slutscenen både 
motivets uppenbarande fräschör och dess otvetydiga 
anknytning till Sieglindes dityrambiska glädje över att 
hon är havande med den framtida hjälten Siegfried.




