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SVEN D E L B L A N C

Esse — videri

Idéhistoriska anteckningar till ett m otiv hos Vilhelm Ekelund

Ä relystnad. —  S tjä rno r och a lp to p p ar, ensam m a festliga ljus öfver hafvet, h äg rad e  
för hans sinne då h an  var i b ö rjan  af sin bana; sym boler fö r hans d röm da verk, sporre 
för hans ärelystnad. Senare kom  h an  ti ll  en an n an  b ild : en  ap rilvarm  d ikeskan t v id  v ä 
gen, åt södersidan, m ed fin t ny tt gräs, en hästhofs so lstilla skifva lu tande öfver lerets 
rem nor; tystnad, lärksång  i g läd jeren  lu ft och en  vandrares tacksam m a gläd je .1

Ovanstående expressiva aforism ur Attiskt i fågelperspektiv har Erik Hjalmar 
Linder kallat en sammanträngd andlig självbiografi.1 2 Texten kan även ges en 
enklare och mera inskränkt tolkning. Ekelund har helt enkelt velat åskådliggöra 
den nya syn på ärans och ärelystnadens natur som han hade nått fram till som 
mogen tänkare. Redan i Antikt Ideal ägnar han mycken uppmärksamhet åt 
detta ämne. I detta tidiga verk prisar han en hög, heroisk ärelystnad i tecknet av 
»stjärnor och alptoppar». Senare skulle han hylla en ärelystnad i sak, som satte 
sin ära i moralisk fullkomning, inte i erkännande från människor. Denna känsla 
är inte heroiskt anspänd och patetisk som ärelystnaden i Antikt Ideal. Den hör 
hemma i det låghetens andliga vårlandskap som Ekelund tecknat i den citerade 
aforismen.

I
Redan i Antikt Ideal anger Ekelund skillnaden mellan hög och låg ärelystnad, 
en distinktion som återkommer i hela hans produktion. Den höga ärelystnaden 
finner han dels hos antikens stora män, dels hos andligt besläktade moderna dik
tare som August von Plåten och Friedrich Nietzsche. Ekelund har uppenbarligen 
haft en stark känsla av andlig samhörighet med dessa två. Följande rader är inte 
bara en karakteristik av ett stadium i Plåtens utveckling utan även ett maskerat 
självporträtt.

D en  första  ungdom ens svårm od h ar k larn a t ti ll  beslu tsam het och tro tsig  d ju p  e n 
tusiasm . V issheten  om  a tt endast genom  en h ä rlig  g ä rn in g , »eine grosse T h a t in  W o r- 
ten», k u n n a  v in n a  lifvet sväller i hans själ, och en passionerad  ärelystnad sträcker redan  
blicken län g tan sfu llt m o t e ftervärlden .3

En egenhet i Ekelunds högre ärelystnad framgår redan av detta citat. Den skall 
vara inriktad på eftervärlden och inte ta hänsyn till samtidens domar. Eftervärl-

1 Attiskt i fågelperspektiv, 1919, s. 136. 3 Antikt Ideal, 1909, s. i5f.  Ekelunds
2 Schiick, H. & Warburg, K., 111. svensk känsla av samhörighet med Plåten har fram-

litteraturhistoria, y.o uppl., 8, 2:a uppl., 1952, hållits av Algot Werin, Vilhelm Ekelund 
s. 199. 1880-1908, 1960, s. 139 f.
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den är »den enda publik du räknar med», heter det i en aforism riktad till det 
egna jaget.4 Samma längtan efter ära bortom livets gränser har Ekelund åter
funnit hos Plåten. Den tyske diktaren har givit uttryck åt denna känsla i sitt 
ode till Wilhelm Genth, som Ekelund med uppskattning citerar i Antikt Ideal.

—  aber w ofern  m ir soll 
an n ah n  der R uhm , m ag H an d  in  H an d  er 
gehn  m it dem  p rü fen d en  T o desengel!5

Samtiden kan inte döma om den store mannens ära. Plåtens och Nietzsches 
värde avgöres av »en domare i deras eget bröst». De offrar åt sin egen genius 
och åt eftervärlden.6

Vitt skild från den högre ambitionen är den lägre eller efemära. Plåtens äre
lystnad är »något annat än den vanliga poetens fikenhet efter den efemära be
römmelsens sötma».7 Den lägre ärelystnaden är typisk för medelmåttor och ge- 
nomsnittstalanger, opportunister som fröjdar sig åt »recensentpöbelns» beröm 
och darrar för publikens dom.8 Som synes en åtrå efter samtidens uppskattning, 
inte eftervärldens. För den sant ärelystne är samtidsäran däremot något suspekt, 
ett nedslående symptom på haltlöshet i det egna verket.9

Det vore inte svårt att med hjälp av det biografiska materialet ge en psykolo
gisk förklaring till de stämningar som kommer till uttryck i Antikt Ideal. När 
Ekelund så emfatiskt prisade den högre ärelystnaden med inriktning på efter
världen, hade han själv i hög grad fått försaka den »efemära berömmelsens 
sötma». Hans lyrik hade inte vunnit publikens bevågenhet. Försäljningssiffrorna 
för hans diktsamlingar var utomordentligt blygsamma och tenderade t. o. m. att 
avta från och med Elegier.1 Men, säger diktaren i Antikt Ideal, den sanne skal
dens ärelystnad är inte inriktad på upplagesiffror. »Hans högsta sträfvan går 
snörrätt emot allt hvad publik’ heter. Hans högsta önskan är att under en stän
digt stegrad produktion reducera sitt publikum till ett minimum.»2 En sådan 
strävan är förvisso helt i linje med den högre ärelystnad Ekelund förkunnar i 
detta verk. De citerade raderna utgör samtidigt en ganska god beskrivning på 
Ekelunds egen situation under åren närmast före den första prosaboken.

Publikens kallsinne var besvärande nog. Värre var, att även kritikens inställ
ning var oförstående eller avvisande. Levertin, som till en början varit välvillig, 
började efter de första samlingarna tröttna på den ensidighet och kyla han tyckte 
sig finna i Ekelunds lyrik. Han anförde starka reservationer mot In Candidum 
och var ganska kallsinnig också mot Elegier.3 Kritikens reaktion mot Dithyram- 
ber i Aftonglans var rent nedslående i sin kompakta brist på förståelse för Eke
lunds egenart.4 Ekelunds avsky för »recensentpöbeln» hade sålunda sina randiga 
skäl.

Till de litterära motgångarna sällade sig privata svårigheter. De ekonomiska 
problemen var som alltid betungande. Brytningen med Bonniers förlag 1905 
medförde svårigheter att få böckerna publicerade. En planerad utgåva av Daph-

4 A n tik t Ideal, s. 68.
5 Ibid., s. 153. Jfr även s. 18, där Eke

lund ur samma ode citerar versen: »Ich lebe 
ganz bei künftigen, halb nur jetzt.»

G Ibid., s. 153.
7 Ibid., s. 18.

9 Ibid., s. 65 f.
1 Bonnier, T., V ilhelm  Ekelund och hans 

förläggare , BLM  1954, s. 272.
2 A n tik t Ideal, s. 65 f.
3 Werin, a. a., s. 219, 237.
4 Ibid., s. 317.Ibid., s. 148.
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nis och Chloe fick t. ex. inhiberas.5 Ekelunds situation fördystrades också av det 
åtal han ådragit sig på grund av den sorglustiga händelsen sommaren 1907. Tid
ningarna uppmärksammade saken på ett sätt som bör ha ökat diktarens hätska 
förakt för samtidens opinion och dom.6

Det är som synes inte svårt att psykologiskt förklara det förakt för samtiden 
och den dröm om eftervärlden som kommer till synes i Antikt Ideal. Föga är 
emellertid vunnet med att klistra etiketten »rationalisering» på Ekelunds åskåd
ning. En svårare och kanske också väsentligare uppgift är att undersöka prove
niensen av Ekelunds tankar om ära och ärelystnad. Undersökningsobjektet är ej 
oviktigt. Äresidéerna skulle sysselsätta Ekelund hela livet. I en anteckning från 
ålderdomen framhåller han sin livslånga trohet mot den högre ärelystnad han 
åkallat redan i Antikt Ideal. »På ä r a n s  sätt (icke på det lömska, koketta vi
set) har han aktat sig för aran’.»7 Aforismen är uppbyggd kring motsättningen 
ära — »ära», en högre och en lägre form av samma begrepp. Till grund för 
tanken ligger samma distinktion mellan hög ärelystnad och låg ärelystnad som 
vi observerat i Antikt Ideal. Kring detta motsatspar grupperar sig ett problem
komplex som sysselsätter Ekelund under ett helt liv som tänkare.

II
Vilka element i sin äresfilosofi har Ekelund hämtat från tidigare tänkare? Plå
ten och Nietzsche torde inte ha betytt mycket som idégivare. Ekelund betrak
tar dem uppenbarligen i första hand som exempel på stora män som varit be
satta av den höga ärelystnaden, snarare än som tänkare vilka diskursivt behand
lat äran som moralfilosofiskt problem. Leopardi är en annan tänkare som också 
är omnämnd i Antikt Ideal.8 1913 utgav Ekelund ett urval av Leopardis prosa, 
som innehåller flera texter om ärelystnad och ära.9 Den italienske diktaren be
handlar emellertid detta ämne i en anda av radikal pessimism som helt avviker 
från stämningen i Antikt Ideal.

Ekelunds källor bör hellre sökas i antiken och dess fortsättning i klassicismen. 
»— hur många inspirerade ord har ej äran aflockat filosoferna från Heraklit till 
Vauvenargues! »1 I detta utrop har Ekelund själv angivit den tradition där hans 
förlagor bör sökas. Under hela klassicismen, från antiken till romantiken, är 
äran ett litterärt och filosofiskt standardtema. Det behandlas som regel ganska 
stereotypt med ett batteri av ständigt återkommande argument och metaforer 
huvudsakligen hämtade från antika diktare och filosofer. Med orden »från Hera
klit till Vauvenargues» har Ekelund givit en ganska god gränsdragning av den 
period då äresfilosofin var en moralfilosofisk topos.2

Det är frapperande att den höga ärelystnaden i Antikt Ideal framställs som 
en aristokratisk känsla, karakteristisk för ädla särlingar som Plåten och Nietz- 
sche. Till skillnad från den efemära har också denna ärelystnad förmågan att 
elda de ädla själarna till stordåd. »Antiken tillber ärelystnaden. Det är den som

5 Ibid., s. 313.
0 Ibid., s. 324 ff.
7 In silvis cum libro, Hälsingborg 1957, 

s. 9.
8 Antikt Ideal, s. 150.
9 Se essäerna »Parini eller Om äran» samt

»Jämförelse mellan Marcus Brutus’ och Theo- 
phrastos’ sista ord».

1 Antikt Ideal, s. 149.
2 Frågan om moralfilosofisk topik under 

klassicismen hoppas jag kunna behandla ut
förligare i ett annat sammanhang.
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närmar människan till gudarna.»3 Ekelunds aristokratiska äresuppfattning, som 
innebär att ärelystnad dels anses utmärkande för en andlig elit, dels framhålles 
som ett värdefullt moraliskt incitament, har, som Ekelund uppenbarligen vetat, 
många förespråkare under antiken. Den utgör ett karakteristiskt inslag i romersk 
äresuppfattning. Där förknippades äran tidigt med patricierätterna, inom vilka 
den fortplantades som ett arvegods från generation till generation. Senare låg 
det nära till hands att tänka sig ärelystnaden som något speciellt utmärkande 
för ädla och dygdiga själar i allmänhet.4 Grekerna förhåller sig som regel mera 
avvisande mot ärelystnaden än romarna. Det finns dock viktiga undantag. Redan 
i ett fragment av Herakleitos framhålls ärelystnaden som en aristokratisk lidelse.

Eins g ib t es, was die B esten a llem  andern  vorziehen: den R uhm  den ew igen den  v e r
gän g lich en  D ingen . D ie  M eisten  fre ilich  liegen da vollgefressen w ie das liebe V ieh .5

Studiet av Nietzsche har uppenbarligen stimulerat Ekelunds intresse för Hera- 
kleitos.5a I Antikt Ideal har han också citerat ovanstående fragment i samma 
andedrag som han talar om den »noblaste af alla passioner: äran, — den som 
endast växer i ett djupt och eldigt sinne».6

Aristoteles’ åsikter om äran kommer bäst till synes i kapitlet om den storsinte 
i nikomacheiska etiken. Han utpekar där äran som det yppersta av alla yttre 
värden. Ärans särställning visar sig däri, att vi ärar gudarna och att äran utgör 
belöning för stora och ädla dåd och bragder.7

Cicero betecknade ofta ärelystnaden som en aristokratisk och produktiv 
känsla. Äran lockar oss alla, konstaterar han i talet för Archias, och just de äd
laste ibland oss lockas mest.8 Dygden begär ingen annan belöning än ära. Om 
inte hoppet om ära funnes, vilken sporre till stora strävanden skulle vi då ha? 
Vi underkastar oss arbete och umbäranden bara med det stora målet ära för ögo
nen.9 Äran stimulerar till vittert arbete: honos alit artes.1

Det skulle föra alltför långt att behandla alla betydande diktare och tänkare 
som i antikens efterföljd framfört en aristokratisk äresuppfattning. Vi får nöja 
oss med dem som Ekelund bevisligen känt till eller uttryckligen citerar.

Det är svårt att avgöra huruvida Petrarca betytt något för Ekelunds äresupp
fattning. Att han var väl förtrogen med den italienske diktaren är ju uppenbart. 
Redan under den italienska resan 1904 studerade han Le Rime på originalsprå
ket.2 Han utgav 1915 ett urval av Petrarcas brev och inledde denna volym med 
en essä över författaren. Äran är ett av de viktigaste motiven i Petrarcas dikt
ning. Kärlekens Laura och ärans »laurea» tävlade om hans intresse.3 Petrarcas 
eventuella inflytande på Ekelund är emellertid svårt att belägga. Problemet är i 
detta fall lyckligtvis av ringa betydelse. Petrarca anknyter troget till den antika 
äresfilosofin och behandlar sällan detta ämne på ett originellt sätt.

3 Antikt Ideal, s. 17.
4 Knoche, U., Der römische Ruhmesge

danke, Philologus, 89, 1934, s. 114.
5 Diels, H., Die Fragmente der Vorsokra- 

tiker, 1903, s. 71.
Ba Om Ekelunds förtrogenhet med He

rakleitos och med Diels’ Fragmente, se We-
rin, a. a., s. 395.

c Antikt Ideal, s. 149 f.

7 Aristoteles, L’Éthique à Nicomaque, ed. 
R.-A. Gauthier, 1, 1958, s. 103.

8 Pro Arch., 11: 26.
9 Ibid., 11:29. 1 Tusc., 1 :2 :4 .
2 Werin, a. a., s. 424, n. 201.
3 Tatham, E., Francesco Petrarca, 2, 1926, 

s. n 8 f f .;  Leo, U., Petrarca, Ariost und die 
Unsterblichkeit, Romanische Forschungen, 63, 
1951, s. 241 ff.
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Ekelund nämner inte Petrarca i Antikt Ideal. Däremot framhåller han ut
tryckligen Yauvenargues som en av de tänkare som av äran stimulerats till in
spirerade ord.4 Den franske moralisten är en »härligt inspirerad människa» som 
tillber »la gloire».5

Vauvenargues har liksom Ekelund förstått vilken viktig roll ärelystnaden har 
spelat under antiken. I sina maximer klagar han över att denna känsla inte spe
lar samma roll i samtiden som under antiken.

N ’est-il pas im p e rtin en t que nous regard ions com m e u n e  v an ité  rid icu le  ce m êm e 
am our de la  vertu  et de la g lo ire  que nous adm irons dans les G recs et les R om ains, 
[-----------1?6

Denna samtidens förakt för äran bottnar i själva verket i brist på dygd. »Nous 
avons si peu de vertu que nous nous trouvons ridicules d’aimer la gloire.»7 Själv 
tvekar inte Yauvenargues i sin värdering av äran. I detta avseende som i så 
många andra var han en moralens romare. I följande aforism framställer han 
ärelystnaden som en stor produktiv livsmakt, en mäktig stimulans till dygd. »La 
gloire remplit le monde de vertus, et, comme un soleil bienfaisant, elle couvre 
toute la terre de fleurs et de fruits.»8

Den entusiastiska kulten av den höga, heroiska ärelystnaden är hos Ekelund 
nästan helt inskränkt till Antikt Ideal. En anteckning i Båge och Lyra har ännu 
något av samma emfas som deklarationerna i den första prosaboken. »Ej kunna 
lefva utan ära: ur denna lifsdisposition har hittills allt värdefullt i mänsklig
hetens historia sprungit fram.»9 Sådana ovillkorliga hyllningar till ärelystnaden 
saknas nästan helt i fortsättningen. Ekelunds intresse har vänts mot andra sidor 
av äresproblematiken, såsom distinktionen sak — sken, vara — synas, äkta — 
falsk ärelystnad. Aldrig mer framställs ärelystnaden som dithyrambisk högkänsla 
så som i Antikt Ideal. Ekelund lämnade tidigt det alpina landskapet i denna bok 
och närmade sig låglandets andliga atmosfär.

Yi har hittills medvetet förbigått den kanske viktigaste inspirationskällan till 
Ekelunds aristokratiska äresuppfattning, nämligen Platons Symposion. I detta 
verk förknippar Platon ärelystnaden med gossekärleken på ett mycket egenartat 
sätt. Hans tanke var alltför särpräglad för att i någon större utsträckning vinna 
anhängare i eftervärlden. Ekelunds läggning var emellertid sådan, att han hade 
personliga förutsättningar att förstå och uppskatta Platons tanke. Hos sin tyske 
själsfrände August von Plåten har han måhända sett en företrädare för den pla- 
tonska ärelystnaden under Eros’ tecken.1 Inflytandet från Platon har säkert bi
dragit till att ge Ekelunds höga ärelystnad dess särprägel av exklusivitet och 
isolering från samtiden.

Platons tankar om ärelystnaden utvecklas av Diotima i Sokrates’ tal i Sym
posion. Ärelystnaden är svår att förstå, heter det där, om vi inte betraktar den 
som en parallell till kärleken. Längtan efter odödlighet genom avkomman är 
jämförbar med åtrån efter odödlighet genom ära. De som är kroppsligt frukt

4 Antikt Ideal, s. 149. 9 Båge och Lyra, 1912, s. 23.
5 Ibid., s. 147. 1 Plåten var, som Werin, a. a., s. 151, på-
0 Vauvenargues, Réflexions et Maximes, pekar, fängslad av den antika diktarära som

ed. Charbonnel, 1934, s. 88. vanns i skaldetävlingar. Ekelund har själv
7 Ibid., s. 7. gripits av samma företeelse som han för-
8 Ibid., s. 86 f. knippar med platonsk eros.
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samma avlar barn med kvinnor och tror sig därigenom vinna odödlighet. De 
andligt fruktsamma är en högre art av människor. »Till dessa hör skapande 
skalder och alla geniala konstnärer.»2 De odödliga konstverken skapas i gosse
kärlekens andliga gemenskap.

T y just genom  b erö ring , tro r jag, m ed  en  skön person, och genom  um gängelse m ed 
h o n o m  och genom  a tt a lltid  tän k a  på  honom , både i hans frånvaro  och i hans närvaro , 
föder h an  ti ll  liv  det, som  h an  länge b u rit på; och gem ensam t m ed honom  fostrar han
sin avkom m a. [--------------- ] O ch vem  som helst önskar väl h ellre  a tt få sådana b a rn  än
van liga  död liga  barn ; m an  behöver b lo tt tän k a  på  H om eros, H esiodos och övriga stora 
skalder; dem  avundas m an  de avkom lingar, som de läm nat efter sig, då de, själva odö d 
liga, skaffat dessa e tt o d öd lig t n am n  och rykte.3

Ekelund har uttryckligen hänvisat till Platons äresuppfattning. I en aforism i 
Lefnadsstämning har han sökt karakterisera den ärelystnad som är typisk för 
»undantagsindividerna». »De befinna sig själfva i strömsuget, kunna icke stanna, 
ej fästa sig, äro med all sin ’ärelystnad’ föraktare af allt som vill göra halt, 
njuta en seger, ett resultat: föraktare af ’ära’. Hvem skall tilldela dig ära? Hvad 
återstår? Platon har sagt sista ordet — det platoniska ordet (Symposion).»4

Som alltid när Ekelund sätter anföringstecken kring orden ära och ärelystnad 
är det de två arterna av ärelystnad han har i tankarna. Undantagsindividerna är 
föraktare av »ära», dvs. den efemära äran i samtiden. De kan inte stanna och 
njuta en seger i nuet, ty deras ärelystnad är helt inriktad på eftervärlden. Det är 
uppenbarligen Platons tanke på en odödlighet genom andlig avkomma som sti
mulerat Ekelund att så energiskt rekommendera en strävan efter ära i efter
världen.

Att Ekelund också accepterat den erotiska aspekten av Platons äresfilosofi 
framgår med all önskvärd tydlighet av en aforism i Det andra ljuset.

D en  som  h ar den  finaste h u n g er skall segra. I konst, i tanke, i allt. O ch m ärk  a tt ä re 
lystnads och segerlusts styrka och fin h e t står a lltid  i e tt bestäm dt fö rhållande ti ll  b e 
stäm da ero tiska  fak to rer och deras helighållande. H vem  kan säga hvarfö r g rekerna 
kom m o så högt. M en  fråga P laton! Fråga deras poesi, deras ero tiska spekulation , deras 
konst a tt b egagn a  s ig  a f  E ros.5

Men långt ifrån alla drag i den höga ärelystnaden i Antikt Ideal kan förkla
ras med hänvisning till Platon. Ekelunds karakteristiska kontrastering oförstå
ende samtid — ärorik eftervärld har ingen direkt motsvarighet hos den grekiske 
tänkaren. Ekelunds eventuella förlagor kan inte bestämmas med säkerhet, men 
ett par antaganden kan möjligen göras. Seneca har behandlat ämnet i sin 79 
epistel till Lucilius, som den så grundligt beläste antikbeundraren Ekelund inte 
gärna kan ha varit okunnig om. Äran kan ibland komma sent eller t. o. m. efter 
döden, skriver Seneca. Stora män som Sokrates och Cato d. y. har drabbats av 
just detta öde. Ingen dygd kan emellertid tigas ihjäl i längden. Illvilja kan ha 
bragt samtiden till tystnad, men släkten skall komma som dömer utan fördomar. 
I eftervärlden skall dygden nå sin sentida belöning.6

2 Platon, Skrifter, ed. Lindskog, I, 1941, 6 Epist. moral., 79: 13 ff. Även hos Pe-
s. 275. trarca förekommer ofta kontrasteringen sam-

3 Ibid. tid — eftervärld. Se Zilsel, E., Die Entstehung
4 Lefnadsstämning, s. 23 f. des Geniebegriffes, 1926, s. 184 ff.
5 Det andra ljuset, s. 114.
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Eftervärldsmotivet behandlas sällan i Ekelunds aforismer efter Antikt Ideal. 
Ämnet tycks inte ha engagerat honom så häftigt som under krisåren före den 
första prosaboken. Vad som inträffat är förmodligen en intresseförskjutning sna
rare än en åsiktsförändring. Ännu i Det andra ljuset kan han formulera en afo
rism som denna. »Ära är det förhållandet, att känna sig som framtid. Den som 
’njuter ära’, han njuter just där han snaskar: i dagssnasket. Ära är alltid ett futu
rum; kan, såsom sådant, aldrig bli föremål för ett njutande. Och det är ett djupt 
ord (som sällan öppnar sig) detta: att dö för äran.»7

III
Som vi flera gånger observerat skiljer Ekelund på två slag av ära. Den efemära 
äran består i uppskattning av »publiken», de samtida, den andliga pöbeln. Den 
äkta äran vinner man av en elit eller i eftervärlden. I flera aforismer uppehål
ler sig Ekelund vid frågan om ärans växlande värde beroende av dess ursprung. 
Man tycker sig där skönja en reflex av antikens distinktion mellan »gloria bono
rum» och »gloria multorum».8 Denna distinktion kan återföras till Aristoteles, 
vars inflytande gör sig gällande överallt i den antika äresdiskussionen. Aristote
les skiljer på stor och liten ära och anger två kriterier varmed ärans värde kan 
avgöras. För det första beror ärans värde på vilka som skänker oss den. För det 
andra beror det på motivet eller grunden för äran: den som äras på tvivelaktiga 
eller otillräckliga grunder vinner bara den lilla äran. Aristoteles sammanfattar: 
den lilla äran får vi av den breda massan på lösa grunder, den stora äran av goda 
och visa män på grund av vår dygd.9

Inom stoicismen är inställningen till äran som regel kärvt avvisande. Äran är 
ett likgiltigt yttre värde, ett adiaforon. I den mellersta stoan företräder emeller
tid Panaitios’ en mera nyanserad uppfattning. Han inför en distinktion mellan 
låg och hög ära, mellan δόξα och ευδοξία. Av dessa förkastar han δόξα som ett 
adiaforon men framhåller ευδοξία som något gott och eftersträvansvärt. Det är 
naturligt, att en friboren och ädel man eftersträvar ära bland sina närmaste och 
bland goda och kloka män i övrigt.1 Som synes laborerar Panaitios liksom Ari
stoteles med distinktionen »gloria bonorum» — »gloria multorum». Den höga 
äran kommer från goda och ädla män. Hopens bifall är utan värde.

Panaitios kan förefalla som en långsökt förebild även för en så beläst man 
som Ekelund. Den stoiske filosofens distinktion kan han emellertid ha lärt känna 
genom förmedling av Cicero och Seneca. Dessa använder bägge i Panaitios’ efter
följd motsatsparet låg — hög ära, eller »gloria» och »claritas» för att använda 
Senecas terminologi.2 Cicero talar i sina tusculanska samtal om de stora männens 
sinneslugn, då de vunnit den ära som inte består av »farna populari, sed vera 
bonorum laude».3 Den vise bekymrar sig inte om vanrykte. Det är ju inte den 
låga äran från massan (gloriam populärem) som han eftersträvar.4 Politikern får 
genom kontakten med massan sitt omdöme förryckt och tror att inget är bättre

7 Det andra ljuset, s. n o f .
8 De två termerna används av Knoche, 

a. a., s. 117.
9 Gauthier, R.-A., Magnanimité. L’idéal 

de la grandeur dans la philosophie païenne, 
1951, s. 80 f.

1 Boyancé, P., Études sur le Songe de Sci- 
pion, 1936, s. i54 f.

2 Ibid., s. 155 o. n. 1.
3 Tusc., 1: 46: 110.
1 Ibid., 5: 36: 104.
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än ämbeten, makt och låg ära (populari gloria). Denna ära från massan är dock 
bara en skugglik avbild av den sanna äran, som består i goda och ädla mäns 
uppskattning.

Est en im  g lo ria  solida quaedam  res et expressa, non  adum brata ; ea est consentiens 
laus bonorum , in co rru p ta  vox bene iu d ican tium  de excellenti v irtu te , [--------------- ] .5

Som vi redan noterat skiljer även Seneca på hög och låg ära, på claritas och glo
ria. Skillnaden mellan dessa två begrepp framgår kanske bäst av hans egen de
finition. »Quid intersit inter claritatem et gloriam dicam: gloria multorum iudi- 
ciis constat, claritas bonorum.»6

Distinktionen »gloria bonorum» — »gloria multorum» kvarstår som locus 
communis i all fortsatt äresdebatt under hela klassicismen. För vårt syfte kan 
den här skisserade bakgrunden vara tillfyllest. Tanken återkommer ofta i Eke
lunds aforismer. I Båge och Lyra läser vi följande intressanta satser.

D en  litte rä ra  ärelystnaden uppv isar två arter. D en  första, a llm än t förekom m ande, har 
sitt pathos r ik tad t p å  det num erära . D en  behöfver ingen  karak täristik . D en  andra  är w ä h le-  
risch, tv if lande, fram sprungen  som den är u r hår d t sjä lftv ifvel och sjä lf strider. D en  ser 
m ed k a llt m od eller öppet h ån  p u b likens n ärm ande, [--------------- ]. D en  vet, a tt det d u g 
liga och varak tiga  igenkännes b lo tt af e tt rin g a  fåtal, hvars blick  är nog k larögd  a tt 
trän g a  genom  subjek tiv  u tk läd n ad  och tidsm ode.7

Som synes räknar Ekelund med två slag av ära, den som kommer från den breda 
publiken och den som kommer från en elit. Så som fallet är i Antikt Ideal och 
överhuvud ofta i de tidiga böckerna tillämpas äresidéerna bara på det litterära 
livet. I en senare anteckning har samma resonemang applicerats på äran i allmän
het. »Hos massan, hos de vanliga, kan ingen ära vinnas; de äro ej utdelare af 
ära; ha därmed platt intet att skaffa; äro på sin höjd sentimentala som folket är. 
Det vore undantagsindividerna som skulle vara tilldelar ne af sann ära.»8 Om 
man accepterar denna distinktion är det i själva verket omöjligt att fröjdas åt 
hopens bifall eller sörja över dess nedrigheter. »Hvilken absurditet: att kunna 
känna sig förolämpad af att icke vara respekterad af personer som man måste 
frånkänna all förmåga af aktning inför just de ting som man själf riktar sina 
ambitioner efter.»9 »Hvarför rubbar honom, eller sårar honom, nästan alltid 
världs gunst och erkännande?»1 Den reaktionen är inte svår att förklara. »Han», 
den vise, måste underkänna värdet av »världs gunst och erkännande». »Värld» 
har här betydelsen »multi», och de mångas omdöme kan den vise inte acceptera. 
De många är ej utdelare av sann ära.

IV
Man använder ogärna ordet utveckling i en karakteristik av Ekelunds filosofi. 
Han återkommer alltid till en grupp problem, som angrips från ständigt nya ut
gångspunkter i ljuset av nya erfarenheter och läsupplevelser. Problemen behand
las med allt större komplikation, fördjupning och språklig energi, däremot är 
det sällan fråga om radikala åsiktsförskjutningar. När det gäller äresproblema-

5 Ibid., 3: 2: 3. 9 Nordiskt och Klassiskt, s. 81.
G Epist. moral., 102: 17. 1 Lyra och Hades, s. 140; jfr även Spår
7 Båge och Lyra, 1912, s. 55. och Lecken, s. 28.
8 Lejnads st amning, s. 23.



H O SVEN DELBLANC

tiken kan man emellertid med viss rätt tala om både intresseförskjutning och ut
veckling. Ekelund fjärmar sig under mannaåren alltmer från den ungdomliga 
entusiasmen i Antikt Ideal och anlägger en moraliskt strängare syn på äran. Den 
mogna åskådningens nyckelterm är motsatsparet vara — synas, »esse» — »vi- 
deri». Det enda viktiga och väsentliga är att vara, icke att synas. Jakten efter 
ära innebär ett hot mot vår moraliska integritet. Åtrån efter skenet kan äventyra 
saken, dvs. själva den moraliska substansen. En hängiven strävan efter »sak» 
medför med nödvändighet en obemärkt tillvaro utan ryktbarhet och glans. Ära 
och ryktbarhet är närmast oroande symptom. De kan vara tecken på defekter i 
vår moraliska hållning. Bara i det fördolda är vi trygga. Huruvida eftervärlden 
en gång skall ge oss den ära vi är förmenade i samtiden blir med tiden en fråga 
som inte nämnvärt intresserar Ekelund. Det allt överskuggande kravet är kravet 
på »vara», »sak», moralisk substans — här och nu. Man skall »vara» i samtiden 
för att kunna i högre bemärkelse »synas», dvs. utöva ett viktigt andligt infly
tande.

Även Ekelunds mogna åskådning har sannolikt rötter i antik moralfilosofi. 
Stoicismen — Panaitios undantagen — betraktade som vi noterat äran som ett 
adiaforon. Den vise äger att odla dygden och helt bortse från ett likgiltigt yttre 
värde som äran. Även epikurismen ställer sig avvisande. Begäret efter ära är 
oförenligt med Epikuros’ krav på själens oavhängighet och lidelsefria ro 
(αταραξία).2 3 Under inga omständigheter får den vise eftersträva äran för dess 
egen skull. Eller med Epikuros’ egen formulering: »Bifall och beröm är något 
som bör följa af sig själf, utan att vi söka det (αυτόματον); oss gäller det att utan 
sidoblickar rikta oss på hvad som kan lända oss till vår själs bot och hälsa.»5 
Dessa ord av Epikuros har Ekelund med uppskattning citerat i Attiskt i fågel
perspektiv.

Den vise skall sålunda odla dygden utan sidoblickar på ära utifrån. Hans enda 
domare är det egna samvetets röst. »Äran och stoltheten sin egen teater, i det
inre medvetandet (conscientia), säger Cicero: [------------ }.»4 Även dessa ord har
Ekelund citerat. Cicero var, som redan antytts, starkt influerad av den grekiska 
filosofins äreskritik. Den storsinte föredrar moralisk substans framför ärans sken, 
att vara framför att synas, skriver han i De officiis.

Vera autem et sapiens animi magnitudo honestum illud, quod maxime natura sequitur, 
in factis positum, non in gloria iudicat principenique se esse mavult quam videri; / ----IP

Motsatsparet »esse» — »videri» återfinns också hos Sallustius, som i flera di- 
gressioner i sina historiska verk diskuterat ärelystnad och ära. I Antikt Ideal 
framhåller Ekelund Sallustius som ett stilideal och noterar den romerske histo
rikerns inflytande på Nietzsche.6 I sin historia över Catilinas uppror har Sallus
tius tecknat ett porträtt av Cato d. y. Denne var en man som var likgiltig för 
äran men ändå vann den i rikt mått genom att följa dygdens väg. »Esse quam 
videri bonus malebat: ita, quo minus petebat gloriam, eo magis illum asseque- 
batur.»7 Catos öde kan sägas illustrera satsen »gloria umbra virtutis», dvs. äran

2 Zilsel, a. a., s. 64. ställe citeras av Montaigne i kapitlet D e la
3 A ttisk t i fågelperspektiv, s. 182. gloire  (2: 16).
1 V eri Sim ilia, 1, s. 65. G A n tik t Ideal, s. 156 f.
5 D e off., 1: 19: 65. Kurs. här. Detta text- 7 Catil., 54: 6. Kurs. här.
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följer oss just när vi inte eftersträvar den utan bara följer dygdens väg. Meta
foren förekommer i Ciceros tusculanska samtal.s Sin klassiska formulering får 
den i en epistel av Seneca. »Gloria umbra virtutis est: etiam invitam comitabi- 
tur.»9 Denna metafor återkommer som topos under klassicismen och återfinns 
t. ex. ofta hos Petrarca.1 Är det inte just denna metafor som föresvävat Ekelund, 
när han nedtecknade följande aforism? »På ä r a n s  sätt (icke på det lömska, 
koketta viset) har han aktat sig för ’äran’. Rädd för sin egen skugga — har han 
stannat i skuggan.»2

Montaigne ansluter sig tveklöst till den stoisk-epikureiska äreskritiken. Han 
avvisar ärelystnaden med förakt; det viktiga är inte vad vi synes vara utan vad 
vi är.3 Ekelund har med sympati tagit del av Montaignes åsikter i detta ämne. 
I Metron läser vi följande aforism.

H u r får m an  stor ton? G enom  a tt älska den. H u r frigö r m an  sig från  sm åaktigheten, 
irritab ilite ten , im pertinensen , a llt det som är dålig  stil? D et finns ingen  kortare, säkrare 
och skönare väg ti ll  äran , säger Sokrates (M em . X en .), än  denna: b lifv a  hvad m an önskar  
synas. (På M ontaignes språk: »La p lus courte façon d ’arriver à la g lo ire, ce serait faire 
p a r conscience ce que nous faisons p o u r la g lo ire .» )1

Ekelund har som synes känt Montaignes tankar om äran. Hos den franske tänka
ren har han också kunnat finna ymniga referenser till den antika äresfilosofien. 
I kapitlet De la gloire (2: 16) citerar Montaigne bland många andra Epikuros, 
Cicero, Sallustius och Seneca.

Den senast citerade aforismen ur Metron är som synes uppbyggd kring mot
satsen vara — synas. Samma motiv förekommer redan i Veri Similia II. Här som 
så ofta annars i de tidigare böckerna appliceras äresfilosofin på det litterära li
vet. Kravet på »vara» är här en estetisk princip. »Att icke vilja synas mer 
än man är: i denna till synes så enkla princip ligger det imposantas hemlighet 
hos de största diktare; bildningens spets.»5 Längre fram skulle han tillägga 
denna princip mycket större giltighet. I Passioner emellan läser vi följande. »En
dast genom lycka kan du blifva verkligt synlig, verkligt lysande. Detta betyder i 
grunden hvad som ser ut som ett annat men icke är det: endast genom att ut
plåna dig själf kan du blifva synlig. Videri — genom Esse.y>G

»Videri — genom Esse» — den satsen kan förefalla som en variant av satsen 
»gloria umbra virtutis». Bara den som bortser från äran och följer dygden vin
ner äran och blir »verkligt synlig, verkligt lysande». Men här som så ofta an
nars ger Ekelund de antika satserna en vidgad giltighet. Ordet »synas» använder 
han här i två betydelser. I den lägre betydelsen innebär synas att framträda med 
ryktbarhet och glans på offentlighetens arena. Bara genom att avstå från denna 
efemära ryktbarhet kan man nå fram till att synas i den högre betydelsen, dvs. 
att utöva ett stort andligt inflytande. »Under ett n o n  v i d e r i  ligger just den 
stora utmanande förhoppningen: att kunna klart och in i minsta vrå — ses.»7 
Denna förhoppning är en kompensation för den undanskymda tillvaro som är

8 Tusc., 1: 45: 109.
0 Epist. moral., 79: 13.
1 Se t. ex. Africa, 2, v. 486 ff; Secretum, 3; 

De Remediis Utriusque Fortunae, 1, dial. 92.
2 In silvis cum libro, s. 9; jfr även Attiskt 

i Fågelperspektiv, s. 9, afor. 6.

3 Friedrich, H., Montaigne, Bern 1949, s. 
197 ff.

1 Metron, s. 46 f.
5 Veri Similia, 2, s. 60. 
c Passioner emellan, s. 56 f.
7 Atticism — Humanism, 1943, s. 82.
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en ofrånkomlig konsekvens av det moraliska alternativet »esse». Detta alterna
tiv skapar också förutsättningar för ataraxin, själens lidelsefria ro. »Esse är 
gömdhet: skyddshud och beklädnad mot alla pilar. Hvarje verkligt esse fram
bringar omedelbart ett — n o n v i d e r i! »8

V
I Antikt Ideal talar Ekelund nästan enbart om det litterära livets ärelystnad. 
Hans dröm om ära i eftervärlden växte ur aktuella upplevelser av samtidens 
bristande förståelse för hans verk. Med tiden skulle han tillägga äresidéerna 
ökad allmängiltighet. Kravet att eftersträva sak i stället för sken blir också ett 
moraliskt, inte bara ett estetiskt krav. Den emotionella inställningen till proble
men blir också en annan. Diktaren överger den patetiska attityden i Antikt Ideal 
och behandlar äresproblemen i en anda av lugn moralisk besinning. Även på 
detta område hade han nått fram till »låghetens» andliga landskap.

Vilhelm Ekelund besatt en oerhörd beläsenhet, särskilt i de antika litteratu
rerna. Han har också hämtat en myckenhet idéer och motiv i antik moralfilosofi. 
En viktig del av hans insats består i att tappa den klassiska moralfilosofins vin 
på nya läglar. Hans ovedersägliga originalitet ligger snarare i valet av anfalls- 
vinklar, i temperament och attityd, än i valet av problem att behandla. Att ut
reda hans beroende av klassisk moralfilosofi torde vara ett fruktbart forsknings
objekt. Ehuru begränsad till ett enda problemkomplex har denna studie kanske 
kunnat visa, att uppgiften erbjuder vissa möjligheter.8 9

8 Plus Salis, s. 76. Grekiska term er hos V ilhelm  Ekelund, som
0 Tyvärr har jag inte kunnat konsultera ännu inte hade utgivits när denna uppsats 

Nils-Gösta Valdéns värdefulla avhandling inlämnades till tryckeriet.


