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Æstetens d ~ d  
og genopstandelse 
- om Rainer Maria Rilkes roman 
Malte Laurids Brigges optegnelser 

I litteraturhistoriernes forfatterbiografier kan man ligesom i andre gode 
historier finde helte og skurke, asketer og livsnydere, ulykkelige elskere og 
potente erobrere. En af de tilbagevendende typer i moderne tid er kunstner- 
munken, der forlader menneskene for at hellige sig kunsten og det skonne 
i yderste isolation og askese. Kunstnermunken soger overskridelse, transcen- 
dens, forlosning, og ordet Gud er ham ikke fremmed, selv om det ikke er 
traditionens kristne Vorherre, men kunstens og det æstetiskes ultimative 
begærsobjekt, der påkaldes. Kunstnermunkens historiske mulighedsbetingelse 
synes altsA at være sekulariseringen: »Guds d ~ d «  muliggor nye mader at 
tænke det guddommelige og uudsigelige pA, og kunsten synes at være en 
privilegeret erkendelsesform for sAdanne tanker. 

Rainer Maria Rilke var en af de forfattere fra tiden omkring århundrede- 
skiftet, som bekendte sig til forestillingen om den nære forbindelse mellem 
kunst og religion, og hvis eget liv understotter forestillingen om kunstner- 
munken, der gav afkald pA et »normalt« liv til fordel for det ene projekt at 
skabe det fuldendte digt. Det er historien om den unge melankolske lyriker 
fra Prag, der forlod familie og hjemstavn, der resten af sit liv rejste fra sted 
til sted som en moderne nomade og som kun pA afsides beliggende slotte, 
i aristokratiske og landlige omgivelser fjernt fra den foragtede borgerlige 
kultur og byerne, fandt den inspiration, som bragte ham i digterisk for- 
bindelse med de himmelske og underjordiske magter. 

En af dem, der har båret ved til forestillingen om den ophojede Digter 
Rike er Stefan Zweig: »Tænker jeg i dag pA ham pilke, SB] og de andre 
mestre, hvis ord står som hamret ud i ophojet guldsmedekunst, tænker jeg 
pA disse tilbedte navne, der som uopnAelige stjernebilleder lyste over min 
ungdom, trænger det vemodige spØrgsmAl sig uimodstaeligt pA: vil den slags 
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rene digtere, der udelukkende lever for det lyriske skaberværk, nogensinde 
igen blive mulige i vor, de vilde, Ødelæggende stormes og den almindelige 
forryktheds tid? .... disse digtere, som intet begærede af det ydre liv, hverken 
de brede massers bifald eller ordener eller hædersbevisninger eller vinding; 
som ikke strzebte efter noget som helst andet end i en stilfærdig og dog 
lidenskabelig indsats pa fuldendt vis at kunne kæde strofe til strofe, hvor 
hver linje var gennemstrØmmet af musik, glodende af billeder, stralende af 
farver! De dannede et laug, næsten en munkeorden midt i vor larmende 
hverdag. Bevidst vendte de sig bort fra hverdagen!«.' 

Rilkes forfatterskab rummer dog ikke kun den nyromantiske poesi, som 
Zweig forherliger i sit Rilkeportræt. Faktisk fandt han det nØdvendigt i 
starten af dette århundrede at skrive en roman med klare selvbiografiske 
undertoner. Dens titel er Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (pA 
dansk: Malte Laurids Brigges optegnelser), og den udkom i 1910 (dansk 
1927).2 Af Rilkes breve fremgh det, at romanen var tænkt som et forsog pA 
at fremskrive det »negative« i hans liv og forfatterskab: alt det, som ikke var 
lykkedes, angsten, forladthedsfomemmelsen, ensomheden. Rike ville med 
andre ord skrive den nyromantiske kunstnereksistens' biografi pa et tids- 
punkt, hvor han var geradet i krise og havde behov for at nyvurdere sit liv 
og forfatterskab. 

Romanen om Malte Laurids Brigge handler om en forfatter, hvis Ønske 
det er at d@ bort fra menneskene og den foragtede normalitet for at bringe 
sig i kontakt med det sublime, som kun kunsten kan artikulere. Men Malte 
er en kunstner i krise. Han har ikke adgang til forlgsningen, men prØver at 
skrive sig frem mod den. I sin introspektive, selvanalyserende diskurs, i kraft 
af hvilken han haber at kunne erkende sig vej til en ny identitet, fremmanes 
en r ~ k k e  historiske sammenhænge af savel individ- som samfundshistonsk 
karakter, som, omend meget dunkelt, kobler mellem kunst og liv, mellem 
den symbolske handling og dens historiske betingelser. 

I det folgende analyseres relationen mellem »liv« og »kunst« og mellem 
»histone« og »fortolkning« i romanen. Formalet er at levere et bidrag til en 
historisk forståelse af, hvad det er for en erfaringsverden den nyromantiske 
kunstner omkring århundredskiftet reagerer pA, når han euforiserer kunsten 
og ensomheden og »vender sig bort fra hverdagen«. 

Det er fØrst og fremmest jegfortælleren Maltes refleksionsbane og 
fortolkningsarbejde, der sættes focus pA. Der er tale om en »stemme«, som 
pil én gang er sensitiv over for det »historiske« i og uden for subjektet og 
mytologiserende i forhold til selvsamme historiske materiale. 

Malte Laurids Brigges optegnelser er en dagbogsroman, som skrives af 
titelpersonen i en kort periode omkring århundredskiftet. Der sker ikke 
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