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st2(i(leu
Hur man lever med sin skuld

Konsten 
att f^ga 

dagen
TFischers pocketserie har 
I nu Gosta Wredes roman 

-M."Tycho Brahe p5 Vcn” gi- 
viis ut. Det ar en pS hisloriska 
dokument grundad fikiiv 
skildring av den danske astro- 
nomens roll som lansherre p5 
on Ven, dar han under 1580- 
lalet lat uppfora det stora ob- 
scrvatoriet Uranienborg, ut- 
rustat med Brahes egna upp- 
Tinningar, bla siktinstrumentei 
murkvadranten, foregSngare 
till vikra dagars meridiancirkel.

Tvetydig bild
Wrede ger en medvetet tve

tydig bild av Brahe: en delvis 
banbrytande och upplyst ve- 
tcnskapsman som samlidigt 
upptrader som tyrannisk, djupi 
avskydd bondeplSgare. Hans 
motto ar alt varje dag ska ut- 
nyttjas maximalt. Man ska 
finga dagen genom all arbela i 
silt anietes svetl. Emellertid 
gick projektet Ven i stdpet; det 
kungliga understodet drogs in. 
och Brahe drog vidare till 
Prag. Dar fick han en genial 
assistent. Johannes Kepler 
som p5 grundval av danskens 
observaiioner fdrm5dde dra 
korrekta slutsatser om plan et- 
ernas eliiptiska banor.

Kepler fdrsakrade vid Bra
hes dbd att dennes slulord lyit: 
Ne frustra vixisse videar, Ma 
jag ej synas ha levi fdrgaves. 
Jag hSiler en tia pS att han aid- 
rig sa det. men visst: det passar 
in som det enda rimliga slut- 
mSlel for carpe diem-temat i 
Brahes svettiga variant.

Latinska cital 
OcksS poeten och essaisten 

Carl-Erik Geijerstam intrcssc- 
rar sig for hur dagen ska an- 
viindas. ! essasamlingen Ros
ter /■ drommen anfdr han en 
mera lalljefull variant av Car
pe diem. Han tar gama ut- 
gSngspunki i latinska dial, vil- 
kas konsekven.ser tolkas fritt. 
Ett s§nt ar Nulle dies sine li- 
nea. inte en dag utan en rad. 
Orden ar fbrfatlaren en smula 
motbjudande sa vitt de forstSs 
brutait ordratt. Han tolkar i 
stailel linea med linje. iivslin- 
je. salt alt leva.

ett annat sammanhang an
fdr han vad Linnd skrev om li
ve! i en sameby: crede mihi, 
qui bene laluit, bene vixit. raro 
ulla conlenlio, Tro mig, den 
som lever obemSrkt lever val, 
sSllan nigon ivedrakt.

Det smakar lovsdng over 
det lllia livet, tomtebo* 
lycka och fomdjsamhet 
^dant bnikar predikas 
for andra, men Inte galla 
den taiande. Gud vet hur 
minga personer som bll- 
vit bemMrkta genom att 
prisa obemarktheten.

NILS GRANBERG

Man finner sig darrig 
och mentalt mdrbultad 
efter att ha tagit del av 
forfattarens sublima hel- 
vetesvision, skriver Fred- 
rik Ekman om Hubert 
Selby Jr;s roman The 
Room.
'W'slutet av det fdrra .seklel var 
I det vaniigt att man fdrsdkte 

.A.att definiera den kriminella 
individen genom diverse fysiono- 
miska typiseringar. Kort .sagt; den 
brottsiiga driflen sades p5 ell tyd- 
ligt salt vara manifesterad i den 
kroppsliga konstitutionen. En hel 
vetenskap etablerades kring dessa 
bisarra id^er vilka kom att betrak- 
tas som ovedcrsagliga fakta; 
"lymmelgallcrier” byggdes upp 
av polismyndigheterna dar ell 
rikhaltigt bildmaterial samlades 
for att man skulle kunna ringa in 
brottslingens fysiska sarart.

Antikvariatet

Hubert Selby Jr 
The Room 
Paladin Books

Idag har vi i hog grad kommit att 
bverge denna hSIlning: vi iror oss 
vela all ”de" inte skiljer sig 
namnvart frin oss i fysiskl hiinse- 
ende. I sliillet soker vi andra sard- 
rag i deras framtoning som kan 
hjiilpa oss att sarskiija och isolera 
dem. Den enorma exponering av 
brolt.slingar som vi sett i massme- 
dia under senare Sr ar ett exempel 
pS denna nyfikenhet hos allman- 
heten alt fa veta ”hur de egenlli- 
gen ar”. Vi forvSnas over deras 
evenluella valialighet. ordvalet

de begagnar sig av - minns Chris- 
ter Petlersons forsla framtradande 
i radio, och hur olika "experter” 
kallades in for alt analysera bans 
sprSkbruk.

Koder
Viljan att forsoka bilda ett hagn 

kring en viss grupps koder. regler 
och sociala mekanismer iir 
onekligen en intressant men i det 
ISnga loppet futil sys.selsatlning; 
olikhelerna som vi soker visar sig 
kanske i stiillet ulgdras av likhe- 
ter och bverensstammelser som 
kanske inte iir hcit bekvama alt 
iaktta. Inom lilteraturen kan vi 
belrakla de fdrsok som gjorts att 
skildra brottslingen inifran och 
konstatera att de lyckade exemp- 
len iir rclativt fi. Niir man lyckas 
handlar del i hdgre grad om att en 
allmangiltig psykologi fokuseras 
inom en brotlslig rolltyp snarare 
iin att en viss ".sorts” miinni.ska 
skall dissekeras.

En av de mer intressanta bbek- 
er som har skriviis i denna genre, 
iir den amerikanskc fbrfatlaren 
Hubert Selby Jr:s roman The 
Room fran 1971. Selby, som an- 
nars iir mest kand for sin prosa- 
samling Last Exit to Brooklyn. 
beskriver i The Room en ensam 
miinniska som befinner sig i en 
cell och som genom olika strate- 
gier fbrsbker all hanlera den fru
stration och sniiina som fyller ho- 
nom. Vi vet inte varfbr han hillls 
Tangslad; han ligger pii sin sang, 
stirrar mot laket och genomfars 
av minnesbilder, fantasier och 
drbmmar. Vi fbrstar att han anser 
sig vara oskyidigt dbmd och all 
skalel till att han sitter i sin cell 
beror p3 en konspiration av gi- 
ganiiska mSit. Selby viixiar i sin

berattel.se mellan en distanseran- 
de. redogbrande stil och en briin- 
nande narg&ngenhet gentemot hu- 
vudpersonens inre diir kanslorna 
rbr sig i en ohcjdbar malstrbm.

I en serie tabUartade vinjeller. 
stalls den namnibsa protagoni- 
Stcns drbmmar om uppraltelse 
mol repellerande vSIdsfantasier 
och smiirtsamma minnesbilder 
fr5n barndomen. I ett kapitd be
finner vi oss i riittssaien diir han 
fbr sin egen lalan infbr ett Jublan- 
de auditorium och med briljant 
reiorik beriittar om den landsoni- 
fattande sammansviirjning som iir 
orsaken till bans nuvarande belii- 
genhet; i ett annat forflyiias vi till 
cn biograf nigonstans i barndo- 
mens landskap, diir ungdomens 
brunstiga lekar exponeras med 
klinisk avmiitlhet.

Selbys syfle ar inte att fbrsbka 
skapa fbrst5elsc och medkiinsla. 
Ulan snarare all etablera en tro- 
vardig gestallning av vandan in
fbr den egna skulden. Med ett 
ma.slerligt sprak handhar Selby 
sin beriitlelse och 13ler beriitta- 
rens rbsl infekteras av omviixlan- 
de bvermod, bmkiighet och 5ng-

Hubert Selby Jr.
Selbys roman ar en 
marMig fard genom 
ett medvetandes oli
ka irrgingar. skriver 
artikelforfattaren.

er: sjalvralirardighetcns iroviir- 
dighet punkteras effektivi av ord 
som slirar mol deras egenlliga be- 
tydelse; den sjiilvbmkan huvudper- 
sonen l>ehar^kas av, iiier ISngsamt 
upp bans sjalvkiinsla och liimnar 
honom pa.ssiv (Krh apalisk i cellens 
dova sken; halel mot dem som in- 
temerat ht)nom. las over av bans 
egen lust till valdel.

Selbys roman ar en iniirklig 
fard genom ell medvetandes olika 
irrgangar. Man Unner sig darrig 
och mentalt mbrbultad efter all ha 
tagit del av forfattarens sublima 
helvelesvi.sion; ett helvete som 
blolt Hnns inom beraltaren och 
som till slut blir sS bverviildigan- 
de att ccllcn blir till en oas diir 
han vill fbrbli med sig sjiilv - 
"sin vjin" - fbr all undkomma en 
hotande omvarld:

"The door clanged open and a 
set of blues was tossed on his 
bed. A voice yelled court lime. 
He didn't move, but stayed with 
his friend, his legs swinging 
slowly back and forth, ignoring 
the open doorway."

FREDRIK EKMAN

Det intemationella kapitalets lille hjalte
En anmlilan av Oswald 
Spenglers Viisterlandels 
undergehig pa Dagens 
Nyheters kultursida 
kommenteras av Knut 
Carlqvist.

T^Tiipnast av de niipna pa 
Dagens Nyheters kultur- 

X ^ sida iir Stefan Jonsson. I 
Ibrdags strbdde han iinnu ett fang 
tankeblomsler i frukostkaffet. 
lankar kring nyulgavan av Os
wald Spenglers Vdsterlandeis 
undergoing: "Pa mitt skrivbord 
st3r en ny bok av Robert D Kap
lan, som menar alt olika kultu- 
rers kamp om jordens resurser 
oundvikligen ledertill kaos". En 
ny bok pii ett skrivbord allts5, 
inte ett hundbrat ex pd muggen. 
Och tanken sedan; Kulturers 
Kamp Lcder Till Kaos. Da- 
gisfrbken hade inte uitryckl det 
biittre. Man mdste hdlla sams.

Invandningen

I fbrsta halvan av anmdlan hdller 
sig Stefan till amnet, sedan bar 
det ivag. "Om en id6 kan vdlla 
skada, hbr Goethes och Speng
lers organiska kulturbegrepp till 
id^historiens fbrbrytare”.

Om en id6 kan vdlla skada?
Id6er vdllar skada. del ar sjal- 

va vitsen med id6er. Ndgon mds-

te ta ilia upp. Vad Stefan far efter 
iir skillnaden mellan goda id^er 
och dumma id6er. Goda id^er iir 
sadana som befordrar vad Stefan 
tycker iir gott. Dumma id^er kan 
liknas vid fbrbrytare och horde - 
oss emellan sagt - spiirras in. sd 
att vi inte gar och blir osams.

Manniskokannare
Spengler skriver: "Aven den 

biiste miinniskokannare i Viisleu- 
ropa tar misle om han iror sig 
fbrsta en arab eller Japan”. Vad 
fbr reaktion provocerar ett sa- 
dant pdstaende hos unge Stefan? 
Tiick over resten av denna arti- 
kel. Be folk runt omkring gissa. 
satsa en selma var. Niirmasl vin- 
ner. Ratla svaret ar fbrslas:

MAR VISAR SPl-NCLER SITT SANNA 
ANSIKTE.

Underligt nog ar"sanna” eller 
"ratla” ansikten inte trevliga. de 
dbljer undantagslbsl dumma id6- 
er. Det brottsiiga med Spengler 
iir alt "han fbrnekar mbjiigheten 
till kommunikation", skriver 
Stefan. Diirmed "fbrnekar han 
ocksd cliken".

Levande bevis
Resonemangei iir inte kris- 

lallklart. Spengler pdsldr inte alt 
vi inte kan "kommuniccra” med 
araber och japaner. utan att vi 
inte kan/orsrd dem. Vi behbver

inte/brj/d fbr alt koiiimunicera. 
Stefan iir sjiilv ett levande bevis 
pd del. Till och med Pernilla 
Mansson kommunicerar. Stefans 
siitl att reagera visar emellertid 
att han tar Spengler personligt:

JAG FORSTAR visst ARABER OCM 
JAPANER

Varfbr envisas Stefan med all 
han fbrstdr araber och japaner? 
Jo. aiinars funnes ingen "elik". 
Etiken iir kommunikalionens 
moisvarighet pa moralens omra- 
de. Dess uppgifi iir all faststalla 
den rimliga nivan fbr fallskarmar 
och nolor frdn Crazv Love i 
Bryssel och redan del iir kam- 
Pigi

Moral
Ldt oss darfbr ania alt Stefan 

menar moral. Tankegdngen blir 
dd fbljande: Om vi inte fbrstdr 
araber och japaner. ar det fara 
vdrt alt vi sidr ihjiil dem. Del 
brottsiiga hos Spengler iir Iron 
all kulturcr iir olika. dd olikhel iir 
argument nog fbr att sla ihjiil 
miinniskor. De som inte tror sig 
fbrstd araber och japaner dr diir- 
fbr kuUurrasister.

Jag fbrstdr varken araber eller 
japaner. Ar del skal alt sId ihjii| 
dem? Jag fbrstdr inte hasten hel
ler och den belar hiir utanfbr pd 
femtonde drei. Jag vill heist alt 
den ar som den ar.

Spengler sldr m med oiikhetcr-

na, Stefan iir som en vulihund. 
del far bara finnas en flock; 
Miinskligheten. Spengler fnyser. 
Mdnsklighvten iir ell "/oologiskt 
begrepp eller ell tomt ord". Nu- 
fbrtiden skulle vi siiga all miinni- 
skor iir databurkar. de bestar av 
en genbank och ell social! pro
gram. Cienbanken har vi geinen- 
sam, pr4)gramnien skiljer oss at. 
det vi kallar kulturcn. Den bver- 
siitlare Hnns inte som kan giira 
Povel Ramel hegripiig fbr araber 
och japaner. Alt sluta konlrakl iir 
mycket enklare. Vi kan ha roligt i 
baren utan all fbrsta varandra, 
ulom mbjiigen i Riyadh. Alla iils- 
karatt tala om kulturskillnader. 

Fbr Stefan Jons.son lukt^r 
"kultur" lika ilia som 
"ras”. Han frdgar sig om 
"begreppet kultur" verkli- 
gen framjar hi.storlsk fdr- 
stdelse. Kultur och histo- 
risk fbrstielse iir, sdvitt jag 
vet, samma sak.
Den som sbker andra fbrklar- 

ingar an kulturella fdr viinda sig 
till sociobiologin. Men Stefan vill 
sviiva over kulturen. Delta slags 
universalism gbr det svdn alt hdlla 
sams och varje god missioniir bbr 
darfbr. .som Stanley sade. vara 
med bb.ssa och bibel fbrsedd. Ste
fan ar inte det intemationella kapi- 
talels forste lille hjiille. Men de 
andra visstc vad de gjorde.

KNUT CARLQVIST


