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vADSTENA AKADEAAiENS vÄNNER
Tack vare det makabra temat
i Stagnelius mörka och dystra
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id6värld passar pjåsen faktiskt
fenomenalt bra som utgångspunkt för ett operalibretto. Den
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ar så högspänd och så spräng-

Temqt i den nyskrivno operqn Riddortornet ör både
mokobert och monstruöst, skriver Nils Spongenberg i
denno presentotion ov sommorens "extro" operoföre
stöllning på Gomlo Teotern i Vodstenq. Texten ör en
piös ov den svenskq romontikens söregnoste poet, Erik
,l823).
Litteroturhistorien
Johon Stognelius (1793
hor velot bortse från den. Men den skröckromontisko
förestöllningsvörlden med sin könslomössigo högspönning ägnor sig völ som moteriol för eti operolibretto.
Kompen om våro siölor står mellon Vörldsfursten och
Gud och utgången ör oviss.
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Vad tir r,årt liv? Ett moln som flyktigt simmar
kring rymderna på Ödets kalla ilar
Förrandlat evigt, aldrig det sig vilar
och rarar högst en sommaraftons timmar
(Ur Molnetav EJ. Stagnelius.)

Riddartorttt1. Den biqqel på Starl,',i'-r.
-skräckromantiska pjä-s rned sanrma namn, en p ja. . rrr
man tidigare helst hal velat g1ömma bort. Pjäsens hur lrdSa bör'1al
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tema är namligen något så obehagligt och monstruo-:t sunr
en faders incestuösa begär till sin dotter Sjä1va historien
spinner kring godsherren Rheinfels, vilken för många
år sedan spärrade in sin maka Olivia i en fängelsehåla i
Riddartornet. Detta på grund av att I'ron, när ltheinfels var
ute i kriget, hade varit otrogen med en man som Rheinfels sedan ocl<så dräpte. Ilheinfcls har dock intalat deras
dotter Mathilda att nrodern ar död och han åtrår nu sin
nästan vuxna dotter, vili ta hennes oskuld i en besynnerlig ocl'r pervers föreställning om att N athilda därefter
1<ommer att ta modcrns piats och på så sätt föra honom
tillbaka till ett slags urtillstånd av kärlek och harrnoni.
När Mathilda så får vcta att modern lever, tvinqar
Rheinfels henne att ge sig åt honom mot ett 1öfte om att
modern ska befrias ur fängelsehålan, vilket också sker.
Nlodern för.n isas och tvingas darmed ör,erlämna sin dotter i tyrannens våld. Det Iinns då ingen anuan utr,äg för
Nlathilda än att ta sitt cget liv Obehagligt? Ja sannerligen,
men det är också en djupt gripande sltildrins av \lathilda
och hennes fruktansvärda kva1.
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av starka känslostormar

att det blir naturligt att tonsätta
den. Librettisten Magnus Florin
har naturligtvis skurit rejält i
Erik Johon Stognelius
Stagnelius mycket omfångsrika
1793-1823. Akvorell
pjås och har dessutom med var- ov J.A. We6erberg,
sam hand moderniserat texten
så att den blir helt begriplig för en publik i dag. Han och
tonsättaren Carl Unander-Scharin har också fört in en del
material ffin dikter av Stagnelius, dikter som hjälper oss
att förstå pjäsens pessimistiska tematik och Stagnelius
tankevärld om synd, förtappelse, lidande och oskuld.
Stagnelius var mycket influerad av gnostiska tankeströmningar. Hos honom är världen en ond dröm där
Vtuldsfursten, Tlrannen, kämpar med en jämbördig Gud
om människornas sjiilar. Utgången åir oviss och synen på
tillvaron mycket dyster. Det iir ett liv i mörker och elände,
fyllt av kval och plåga. Man törs bara flyktigt ana en möjlig

friilsning genom döden.
Operan slutar med ett citat ur en dikt som ger ytterligare relief åt Stagnelius världsbild:
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