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STAFFAN B E R G S T E N

Stagnelius’ Bacchanterna

Studier i dramats uppbyggnad och symbolik

Stagnelius’ drama Bacchanterna eller Fanatismen utkom anonymt år 1822 — 
året före skaldens död. Någon handskrift finns inte bevarad och inte heller 
några anteckningar rörande dramat, men trots detta har alla forskare varit eniga 
om att förlägga dess tillkomst till tiden för Stagnelius’ vistelse i hemstaden Kal
mar under åren 1821—1822. Någon giltig anledning att betvivla denna datering 
föreligger inte, men det bör framhållas att dateringen till stor del grundar sig 
på »inre» kriterier, dvs. på styckets tankeinnehåll och allmänna anda, vilka av 
samtliga forskare befunnits vara representativa för den allra sista fasen i Stagne
lius’ författarskap. Man har karakteriserat Bacchanterna som ett moget och av
klarnat verk skrivet i en anda av upphöjd resignation och fyllt av poetisk skön
het. Enkelheten och klarheten i dess bildspråk och stil kontrasterar skarpt mot 
den tidigare gnostiska diktningens dunkelt sammansatta natur. Detta kan också 
tagas som ett stöd för den på andra kriterier grundade dateringen av dramat till 
1821-22, ty just i början av 1820-talet ägde ju en omsvängning rum inom den 
romantiska diktningen bort från »karbunkelstilen» mot ett mera enkelt och rent 
språk.

Bacchanterna har behandlats av flera författare. Grundläggande är kapitlet 
om detta drama i Fredrik Bööks stagneliusmonografi av år 1919 samt hans 
samma år utgivna kommentarer till verket i sista delen av Svenska vitterhets
samfundets utgåva av Stagnelius’ samlade skrifter. I sitt eget företal till Bacchan
terna säger Stagnelius att »Gerna hade jag här bifogat några antiquariska an
märkningar»,1 men därav blev emellertid intet; denna brist har Böök reparerat 
med sina kommentarer. Böök närmar sig dramat från två utgångspunkter. Han 
söker sätta det i relation till skaldens miljö och personliga situation vid den tid 
då det antas ha tillkommit, och i detta avseende har han fått en efterföljare i 
Olle Holmberg, som drivit denna tolkning mycket långt bl. a. i Sex kapitel om 
Stagnelius från 1941. Framför allt är Böök emellertid intresserad av Bacchanter
nås idémässiga förhållande till Stagnelius’ tidigare produktion samt av frågan 
om dramats källor i antik och samtida romantisk litteratur. Han diskuterar också 
syntes- eller försoningstanken i Bacchanterna, dock i en annan anda och från 
andra utgångspunkter än det nedan framlagda tolkningsförsöket. Idéanalysen 
av dramat hade påbörjats redan tidigare, bl. a. av Albert Nilsson i hans Svensk

1 Stagnelius, E. J., Samlade skrifter, utg. del 4, s. 350. (Citeras i forts, som Sami. skr.) 
av Svenska Vitterhetssamfundet, 1911-1919,
8 -  61154037 Sam laren 1960
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romantik av år 1916, och har sedan förts vidare framför allt av Sven Cederblad 
i avhandlingen Studier i Stagnelii romantik från 1923.

Utmärkande för den behandling Bacchanterna rönt i stagneliuslitteraturen 
liksom också för denna litteraturs allmänna inriktning är betonandet av det idé
mässiga innehållet samt intresset för idéernas ursprung. Diktverken används ofta 
för att belysa skaldens utveckling som tänkare och människa, medan man mera 
sällan finner ett enskilt verk behandlat som en fristående estetisk enhet. De 
flesta forskare som behandlat Bacchanterna röjer visserligen en hög uppskatt
ning av verket, men denna uppskattning grundas sällan på direkt estetisk ana
lys. Dramats uppbyggnad och symbolstruktur liksom dess genremässiga status 
är frågor som föga behandlats, och de två första avsnitten av denna studie syftar 
till att belysa just dessa frågor.

Uppfattningen om Bacchanternas enkelhet och klarhet grundar sig inte en
bart på stilistisk analys utan också på studiet av dess »filosofiska» innehåll, vil
ket onekligen ter sig ganska enkelt och lättfattligt i jämförelse med de läror 
Stagnelius förkunnar i sin gnostiska diktning. Bakom den skenbara enkelheten 
döljer sig emellertid en högst komplicerad problematik, som Staffan Björck 
också antyder i sitt kapitel om Stagnelius i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 
fastän han där inte har tillfälle att utföra resonemanget. Det komplicerade i 
dramats djupare problematik återspeglas klarast på det mytologiska planet.

Det råder i Bacchanterna en dramatisk spänning mellan två poler, vilka kan 
karakteriseras som två olika livshållningar. Enklast betecknas dessa poler med 
orden apollinsk och dionysisk. Den till sitt ursprung apollinske Orfeus spelas ut 
mot de dionysiskt besatta backanterna, men under dramats gång visar det sig att 
Orfeus egentligen inte är någon fiende till Dionysos utan har mycket gemen
samt med denne gud. I dramats slutskede framställs detta förhållande i direkta 
ordalag, men redan tidigare har Orfeus’ ställning i relation till de båda ytter
ligheterna antytts på det symboliska planet. Den Orfeus som lider och går under 
i spänningen mellan två livsprinciper besjälas utan tvivel av Stagnelius’ egen 
problematik, medan den Orfeus som förhärligad enar och försonar motsättning
arna snarast framstår som en symbol för skaldens längtan efter befrielse och 
försoning.

Stagnelius orfeusgestalt rymmer såväl dionysiska som apollinska drag, och 
det är alltför ensidigt att som Böök uppfatta honom som en »platoniker före 
Platon» även om Orfeus framställs på detta sätt i vissa 1700-talsskrifter.2 Både 
antikens och romantikens tolkning av Orfeus och orfismen är som senare års 
forskning visat långt mera mångsidig och problematisk än man tidigare räknat 
med, och en avvägning mellan det särpräglade och det traditionsbundna i Stag
nelius’ behandling av orfeussagan blir möjlig först sedan Bacchanterna studerats 
i ett vidare mytologiskt och motivhistoriskt perspektiv. Ett försök i den rikt
ningen skall göras i det sista avsnittet av denna studie.

I
»Sorgspelet Bacchanterne är de Grekiska mönstren efterbildadt, och har, med 
undantag af de genom ämnet nödvändiga modificationerna, iklädt sig deras

2 Böök, F., Erik Johan Stagnelius, 1919, s. 434. 
s. 461. J fr Bööks kom m entar i Sami. skr., 5,

114
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form.»1 Detta är Stagnelius’ egen deklaration i företalet till dramat, och i stort 
sett har stagneliusforskningen låtit den sta oemotsagd. Skälet härtill är uppen
bart: styckets anda såväl som dess uppbyggnad vittnar tydligt om Stagnelius’ an
tika förebilder. Ämnet är hämtat ur den klassiska mytologien och har nära an
knytning till den berättelse som ligger till grund för Euripides’ drama Backan- 
terna? Handlingen framskrider utan formell aktindelning liksom hos de gamla 
tragöderna, antalet uppträdande är starkt begränsat, kören intar den karakteris
tiska mellanställningen mellan agerande person och kommenterande åskådare, 
den traditionelle budbäraren, som skildrar hjältens död för de medagerande, 
igenkännes lätt i Lycis’ förklädnad och slutligen mynnar stycket ut i en apoteos, 
en motsvarighet till den gudomliga uppenbarelse, den deus ex machina, som så 
ofta får avsluta Euripides’ dramer.

Stagnelius’ drama avviker dock på väsentliga punkter från de antika mönst
ren. Även om aktindelning i vanlig mening saknas, skulle man ändå väntat sig 
någon sorts motsvarighet till den växling mellan agon och körsång som är en av 
de fundamentala formprinciperna i det antika dramat. Bacchanterna rymmer 
emellertid bara ett enda verkligt men i gengäld mycket långt körparti (284- 
637),1 2 3 i vilket korförerskans berättelse inramas av lyriska avsnitt, delvis skrivna 
på det för tragedien främmande sapfiska versmåttet. I de övriga fallen då kören 
uppträder har den en rent dramatisk funktion och är integrerad i dialogen. Dessa 
påpekanden kan verka pedantiska och skulle vara ovidkommande om de inte 
riktade uppmärksamheten mot själva grundvalen för dramats uppbyggnad. Den 
egentliga handlingen tar inte sin början förrän något efter styckets mitt, och 
hela första hälften är åtminstone vid första påseende egendomligt statisk. Den 
upptas av utförliga redogörelser först för Orfeus’ drömmar och därefter för kor
förerskans. Ingenting händer. Ingen agon eller kamp kommer till stånd helt 
enkelt därför att de stridande inte konfronteras med varandra förrän mot styckets 
slut. Detta hindrar dock inte att den dramatiska spänningen etableras redan i 
styckets början, men det sker med andra medel än dem den antika —  och den 
antikiserande — tragedien betjänar sig av. Vid närmare påseende förefaller av
vikelserna från den tragiska formen att vara betingade av inflytelser från ope
ran.

Det finns i själva verket starka operamässiga inslag i Bacchanterna, mycket 
mer än vad den tidigare forskningen framhållit. Böök är medveten om att så
dana inslag existerar men hävdar att »Endast i några av de svagare partierna 
möter man ekon av den konventionella operastilen med sina mekaniskt uppre
pade körsånger».4 Några exempel skall visa att denna uppfattning kräver en 
viss revidering.

I dramats slutscen uppträder Orfeus’ vålnad i ett moln som »öfverskyggar 
Theatern» — en trogen efterbildning av det antika dramats apoteos eller deus

1 Sami. skr., 4, s. 349.
2 Bacchanterna innehåller en direkt an

spelning på de händelser som skildras i Euri
pides’ dram a med samma namn:

Förgäfves på Citherons festomgnydda höjd 
Tyrannen Pentheus fallit (rad 500 f.)

Jfr Bööks kom m entar i Sami. skr., 5, s. 430, 
440.

3 Siffror inom parentes efter citat u r Bac
chanterna hänför sig till radnum reringen i 
Sami. skr.

4 Böök, F., Stagnelius. Liv och dikt, 1954, 
s. 220. Jfr Bööks monografi av 1919, s. 458 f.
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ex machina, kan det tyckas. Tvivelsutan hade Stagnelius detta mönster för ögo
nen, men det förefaller lika säkert att det inte var det enda mönstret eller om 
man så vill att det hade förmedlats av mera närliggande källor. En sådan guda- 
nppenbarelse hörde till ordningen i den gamla barockoperan, och Lennart Breit
holtz har visat hur detta operamässiga element återspeglas i svensk 1700-tals- 
litteratur.0 På denna punkt är det emellertid överflödigt att ge exempel från 
den egentliga operalitteraturen: Stagnelius har själv skrivit en opera och en 
balett, i vilka han gör bruk av det traditionella teatermaskineriet för att hylla 
en gudomlighet. I operan Cydippe, påbörjad 1815 och sannolikt avslutad under 
samma år som Stagnelius arbetade på Bacchanterna,5 6 förekommer ett par så
dana scener. I början av tredje akten finner vi följande scenanvisning: »Venus, 
i en med svanor bespänd vagn, nedsänker sig på ett moln. Vid hennes första 
åsyn gör Diana en rörelse att fly, men kastar sig därpå, i skuggan af ett träd, 
maktlös, ned på sluttningen af en klippa. Vagnen och molnet försvinna.»7 Och 
något längre fram i samma akt uppträder »kärleksgudar» som »nedsväfva på 
rosenfärjade moln».8 Den odaterade baletten Narcissus innehåller en liknande 
scen: »Ett moln omgifver Theatern och bortskymmer Herdarna. — I molnet, 
på en med svanor bespänd char, ses de tre Gratierna.»9 Både molnet och svanen 
återkommer i Bacchanternas slutscen, och alla dessa uppenbarelsescener utgår 
tydligt från samma sceniska maskineri och konventioner.

Fristående säger detta exempel dock inte så mycket. Om Orfeus’ uppenbarelse 
som deus ex machina skall härledas till Euripides eller till barockoperan kan 
vara en smaksak. De båda alternativen utesluter för övrigt inte varandra: ope
rans skapande utgjorde ju ett försök att finna en modern motsvarighet till den 
antika tragedien, och trots alla olikheter ligger både operan och det antikiserande 
dramat inom samma tradition. Men det finns andra element i Bacchanterna som 
mera otvetydigt vittnar om sitt operamässiga ursprung.

I sin studie över de operamässiga inslagen i Creutz’ Atis och Camilla har Len
nart Breitholtz fäst uppmärksamheten på förekomsten av två typer av stiliserade 
landskap inom dikten och den snabba växlingen mellan dem.1 Det ena är under
jordens klippiga ödemark och det andra ett paradisiskt ideallandskap, vilka båda 
inom operan förekommer ännu så sent som hos Gluck. De tekniska resurserna 
att framställa dessa scenbilder fanns på varje välutrustad teater under 17oo
talet. Som typexempel på det första slaget må här anföras samma parti ur Atis 
och Camilla som Breitholtz begagnar:

H vad fasa! dessa fä llt i hast fö rvand la  sig,
S traxt to rdöns bu ller hörs och m örker k rin g g er m ig.
Jag  skräm s af forsars fall, af v illd ju rs rop  och läten;
I nakna skrefvors d ju p  jag rö jer ufvars säten.
Från  träsk  och m örka tjä rr  en g y ttjig  bö llja  går;
Jag  tram p ar dödas ben, och m ellan  grafvar står,
D är kä llo r u ta f b lod  k rin g  m in a  fö tter ström m a.
E tt h isk lig t spöke syns, jag få fäng t v ill m ig  göm m a;

I I 6

5 Breitholtz, L., S tu d ier  i  F rih etstiden s l i t 
te ra tu r  (S k r ifte r  u t g. av S ven ska  L ittera tu r
sä llskapet, nr 31), 1956, s. 124 ff.

6 Se Olle Holmberg, S ta g n e liu sp ro b lem  i
Sam laren  1933, s. 151.

7 Sam i. skr., 3, s. 314.
8 Ib id ., s. 319.
9 Ib id ., s. 346.
1 Breitholtz, a. a., s. 132 ff.



Stagnelius’ Bacchanterna 117

D et i sitt kalia  sköt m ig  straxt m ed  grym het tar,
O ch i en  evig  n a tt m ed tu n g a  käd jo r d rar.2

Samma bildvärld har satt sin prägel på ett par passager i Bacchanterna:

O ch ufvars skrän  i sjunkna gulipala ts 
O ch vålnaders och u lfvars hem ska gång

(180  f.)
I ryslig  n a tt sig dödens n a tt förbytte,
A fg rundens k lip p o r i en lägre afg rund ,
H em sk t brakande, från  sina th ro n er föllo,
A f åskor gen ljö d  skuggornas O lym p

(236  ff.)
Jag  stod m ed nam nlös fasa, u n d er k lippors hvalf,
B land svafvel-lågor, döds-skrän, gisslars v ilda ljud.

(568  f.)

Att Stagnelius kände till sambandet mellan denna bildvärld och operan fram
går av hans scenanvisningar till tredje aktens sjätte scen i operan Cydippe, där 
det heter: »Theatern förändras till en vild öcken, begränsad af nakna klippor, 
på hvilka endast här och där ett träd visar sig. Man hör på afstånd dånet af ett 
vattenfall.»3 Dessa infernoscener i barock- och rokokooperan fullföljer traditio
nen från de medeltida mysteriespelen, i vilka jord, himmel och helvete i färg
starka bilder framställdes för åskådarna, och förvandlingen från kristet inferno 
till antikt Hades erbjöd inga svårigheter.4 *

Pendangen till det underjordiska landskapet är de saligas paradisiska ängder, 
som i sin stiliserade sceniska och litterära form går betydligt längre tillbaka än 
till den medeltida teatern. Ernst Robert Curtius har påvisat hur det redan under 
antiken utformades ett litterärt ideallandskap, och till de äldsta leden i denna 
stilistiska tradition hör skildringen av Kalypsos grotta i Odysséens femte sång.0 
Stående element i dessa skildringar är lummiga träd, dignande vinrankor, gyl
lene säd, friska bäckar och mjuka blomsterängar, och detta sydländska dröm
landskap förblev den litterära och sceniska miljön för salighet och lycka ännu 
under romantiken. Breitholtz har påpekat att man ännu hos Atterbom och Stag
nelius finner spår av denna tradition. Han väljer dock inte något exempel ur 
Stagnelius’ dramatiska produktion utan citerar dikten »Flyttfåglarna».6

Detta ideallandskap, som återfinns också i Bacchanterna, har samma hemorts
rätt inom litteraturen som på operascenen. Det som gör att man i Bacchanterna 
dock gärna vill framhålla den operamässiga bakgrunden är den snabba över
gången från den ena typen av stiliserat landskap till den andra samt att dessa 
tvära kastningar framställs som en skiftning mellan olika drömmar hos en so
vande. A tis och Camilla må än en gång tjäna som typexempel på hur opera kan 
omsättas i dikt. I en dröm finner sig Camilla förflyttad till »förtjusta fällt och 
sälla dalar

2 Creutz, A tis och Camilla (Svenska Lit
teratursällskapets klassikerut gåvor), 1952, s. 
4 f-

3 Sami. skr., 3, s. 320.
4 Se Breitholtz, a. a., s. 133, som citerar

A. Beijer, Slottsteatrarna på Drottningholm
och Gripsholm, 1, 1937, s. 19 ff.

5 Curtius, E. R., Europäische Literatur und 
lateinisches Mittelalter, Bern 1948, s. 191 ff. 
Jfr Breitholtz, a.a., s. 129. 

c Breitholtz, a.a., s. 130.
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D är ögat vårens p ra k t och höstens fru k ter finner;
A llt, hvad m in  anda drar, en välluck t åt m ig  ger,
H vars ånga dunstar fram  från  alla trän  jag ser.
D ä r g länsa vattu-spel, i skygd af palm ens g renar,
O ch m yrtens späda b lad  m ed rosen sig förenar.

Men plötsligt sker en omkastning:
M en d enna  vällust snart fö rvandlar sig i sm ärta,
Ä n  anden  b lir  fö rquafd , och än förtärs m itt h jä rta .
H vad  fasa! dessa fä llt i hast fö rvandla  s i g . .  .7

Därefter följer den scen som redan tidigare har citerats. I Bacchanterna avlöser 
onda och goda drömmar varandra på likartat sätt:

D em ante -rige ln  brast,
O ch b lix ten  flam m ade, och flydd var d röm m en.

Snart tred je  gången  söfdes jag, och se!
Förvandlad  verlden  var. I åars glas 
G u ld rö d a  d ru fv o r speglade sin p rak t 
O ch rik a  k o rn h af svallade k rin g  bergen.

(2 5 0  ff.)

Längre fram i dramat sker en liknande omkastning, också den i drömmen, men 
i omvänd ordning. Försatt till saliga ängder hör korförerskan Dionysos tala. Då 
han slutat sker en snabb scenförändring:

Sagdt: och i blåa töcken denna syn försvann.
M en n u  i afg ru n d sd ju p en , i de bon ingar,
D er P lu tos koppar sp ira täm je r vredens barn ,
Jag  stod m ed nam nlös fasa, u n d er k lippors h v a lf

(565  ff·)

Som Breitholtz framhållit är de snabba övergångarna från paradis till under
jord typiska för operan. Man fann ett nöje i att göra dessa sceniska övergångar 
så tekniskt raffinerade som möjligt för att på så sätt förhöja kontrasteffekten.8 
Dessa scenväxlingars samband med sömn och dröm får också sin förklaring av 
teaterns konventioner. Det hände nämligen inte så sällan i den klassiska operan 
att någon av de agerande framställdes sovande på scenen medan innehållet i 
hans eller hennes drömmar åskådliggjordes genom balettuppträden; som bak
grund till de vackra och goda drömmarna användes den paradisiska scenbilden 
och till de hemska och onda drömmarna den underjordiska. Detta arrangemang 
kan illustreras med ett exempel från den gustavianska operans mästerverk, Gus
taf Wasa.9

Mot slutet av andra akten i Gustaf Wasa befinner sig Gustaf och Christiern 
sovande i var sitt tält på ömse sidor av scenen, då enligt scenanvisningarna föl
jande uppträde äger rum: »Skyddsängeln [som tidigare »nedstigit på en sky»} 
försvinner. Under en ljuflig musik visa sig de behagliga Drömmarne uti lätta 
skyar, dansa kring Gustaf och beströ honom med rosor och wallmo. Vid en olika

7 Atis och Camilla, s. 4. matiska verken se Sven Cederblad, Lidner och
8 Breitholtz, a. a., s. 135. Stagnelius i Samlaren 1916, s. 42—75. Ceder-
0 Beträffande Stagnelius’ förhållande till blad för emellertid inte sin studie fram till

den gustavianska operastilen i de tidigare dra- Bacchanterna.
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ljuflig och mera liflig musik kommer en Dröm som föreställer ÄRAN, at kröna 
Gustaf med lagrar, medan en annan under SEGRENS skapnad lägger en trophée 
för hans fötter. De formera alla en grouppe kring Gustafs säng. Under en fas
lig musik upstiga ur jorden de grymma och olyckliga Drömmarne kring Chris- 
tierns tält, som visar sig i fonden något öpet och der denna Prins ses ligga på 
sin säng uti en orolig sömn.»1

Stagnelius’ förtrogenhet med detta slags drömbalett framgår av hans egen 
balett Narcissus. I tredje scenen finner vi Narcissus sovande: »SÖMNEN, om- 
gifven af DRÖMMAR, uppstiger ur jorden» och utför en dans, varefter najader 
»uppstiga ur floden» och dansa också de.2 Sömnen förkunnar för Narcissus hans 
förestående död medan kören av najader sjunger om naturens skönhet och här
lighet. Grundmönstret är således detsamma. I Bacchanterna saknas visserligen 
alla balettuppträden —  de vore ju helt oförenliga med den tidens uppfattning 
om den antika tragedien —  men personer sovande på scenen förekommer och 
likaså drömmer dessa personer drömmar som är starkt stiliserade i enlighet med 
operans konventioner. Drömmarnas dramatiska funktion är densamma i såväl 
Gustaf Wasa som i Narcissus och Bacchanterna: att symboliskt eller allegoriskt 
föregripa och förbereda vad som komma skall. Camillas dröm i A t is och Ca
milla tjänar också samma syfte: salighetsvisionen syftar hän mot hennes kär
lekslycka med Atis medan hadesvisionen är ett förebud om straffet för denna 
orättmätigt fångna lycka.

I ett avseende står Bacchanterna närmare Atis och Camilla än de sceniska 
verk vars bildvärld de båda utnyttjar. Förklaringen är enkel. Bacchanterna är i 
första hand ett litterärt verk skrivet utan tanke på uppförande. Detta framgår 
av företalet till stycket, i vilket Stagnelius framhåller att »Närvarande Dram 
är endast skrifven för verkligt bildade Läsare».3 Om åskådare är det inte tal, 
bara om läsare. Till följd härav har scenrummets åskådlighet fått ersättas med 
målande beskrivningar lagda i de agerande personernas mun, liksom i Creutz’ 
dikt. Genom att på detta sätt frigöra de operamässiga schablonerna från deras 
egentliga sammanhang har Stagnelius kunnat behandla dem med stor frihet. 
Man märker väl deras ursprung, men framför allt finner man att de integrerats 
i en ny enhet i Bacchanterna och där lyfts upp på ett högre plan. Det är kanske 
denna transponering som gjort att stagneliusforskningen förbisett Bacchanternas 
beroende av operans bildvärld och konventioner.

Det finns ingenting i Stagnelius’ företal till dramat som belyser hans egen 
syn på de operamässiga inslagen. Han framhåller, som redan anförts, att han 
strävat att så nära som möjligt följa de grekiska mönstren, och förmodligen 
uppfattade han inte operans uttrycksformer som motsatta till eller oförenliga 
med den antika tragediens väsen. Historiskt sett utgjorde ju operan ett försök att 
så troget som möjligt omsätta den antika tragediens form och väsen i moderna, 
dvs. renässansmässiga, termer. Det är också betecknande att operans egentlige 
skapare, Claudio Monteverdi, komponerade en opera om Orfeus liksom också 
Gluck, som strävade att åter närma operan till de klassiska förebilderna i reak

1 Kellgren, Sam lade skrifter  utg. av Sven- 2 Stagnelius, Sami. skr., 3, s. 336, 337.
ska Vitterhetssamfundet, 3, 1941-1942, s. 3 Sami. skr., 4, s. 350.
168. Jfr Breitholtz’ kom m entarer till detta 
citat: Samlaren 1953, s. 15 f.
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tion mot rokokons förytligande inverkan på denna konstform. Att göra Orfeus 
till hjälten i en klassisk tragedi är ju både naturligt och riktigt, och då denne 
»hjälte» samtidigt enligt traditionen är sångens och musikens fader, lämpar han 
sig sällsynt väl som centralgestalten i den moderna musikaliska motsvarigheten 
till de gamla tragedierna. Det finns ett parti i Bacchanterna som visar hur lätt 
Orfeus skulle kunna förvandla tragedien till opera. Då hans gömställe förråtts 
och han finner sig i backanternas våld, framställer han en begäran: att innan 
han dödas få sjunga en sång.

ORFEUS (spelar och sjunger)
Som för vindarnes våld ett moln försvinner,
Som i klingande bäck en våg förrinner,

Likså menniskans dagar 
Rastlöst ila sin kos.

Om i Sidons kristall din nektar sjuder,
Om du purpurbeklädd en verldsdel bjuder,

Dock för skickelsens lagar 
Faller ditt lif som en ros.
C------------- } ( 9 5 8  ff .)

Icke nog med att Orfeus uttryckligen säges spela och sjunga: hela repliken med 
sitt från det övriga dramat avvikande versmått och sin utpräglat lyriska ton gör 
ett intryck av operaaria mer än av dramatisk monolog. I detta liksom i de övriga 
fallen verkar emellertid operaassociationerna på intet vis störande. Orfeus’ ge
stalt motiverar dem och gör att vi inte upplever dem som för dramat väsens- 
främmande element.

Motiv som sömn och dröm är emellertid mycket vanliga också i Stagnelius’ 
lyriska diktning, där de ofta förknippas med hans platonskt eller gnostiskt fär
gade föreställningar om jordelivet som ett slags andens sömn i materien och om 
drömmen som den tillfälliga uppenbarelsen av en högre verklighet. Denna typ 
av bildspråk har ända sedan antiken använts för att uttrycka sådana tankar (för 
att inte nämna Orientens heliga böcker, där denna symbolik är rikligt förkom
mande), och Stagnelius bygger alltså också här på en fast tradition. I Bacchan
terna förenas de filosofiska och de operamässiga aspekterna av sömn-drömsym- 
boliken. Med hjälp av operans bildvärld har Stagnelius lyckats integrera ett av 
sina mest omhuldade poetiska motiv i en fast dramatisk form.

Det bör i detta sammanhang påpekas att flera forskare vill tolka Stagnelius’ 
intresse för sömn och dröm som ett utslag av hans erfarenheter av de narkotiska 
berusningsmedel han sägs ha hängivit sig åt under de sista åren av sitt liv. Det 
är under sådana omständigheter helt naturligt att till samma symbolkomplex 
fogas också ruset —  det narkotiska eller det erotiskt dionysiska —  så som sker 
i Bacchanterna. I denna fråga är det dock ytterst vanskligt att dra en klar gräns
linje mellan litterära konventioner och personlig problematik.

Redan bland Stagnelius’ tidiga dikter finner man exempel på en förknippning 
av ovan diskuterade symboler, operamässigt arrangerade och med drömmen om 
kärleksruset som psykologisk bakgrund. Så t. ex. den dikt som bär titeln »Dröm
men» : I

I en dal, vid sorlande källans rand, 
Sömnen slöt mitt öga med vänlig hand.
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Lifvets bittra plågor jag straxt förglömde 
Och till Cyperns himmelska strand mig drömde.
Där ur myrtenskogarne för min syn 
Marmortemplet höjdes mot blåa skyn.
Harpors silfverljud ur dess salar trängde 
Och kring fälten döende sig förlängde.
Där, i helga blommiga dalars sköt,
Bäckens våta, glittrande silfver flöt,
Mildt från hvassen ljudade svanors quäden,
Turturdufvor smektes i rosenträden.
I en dunkel grotta af vinref klädd 
Venus sjelf, på doftande rosors bädd 
Sågs, beglänst till hälften af brutna strålar 
Dricka sömnens ljuva papaverskålar.
Floret röjde himmelska lemmars glans,
Vänligt log om tinningen vårens krans,
Ambralocken höjdes med barmens vågor 
Och på kinden flämtade rosenlågor.
Jag från grottans öppning med kjusad håg 
På Gudinnans leende hvila såg,
Men som lyrans toner, som fläktens susning 
Flydde äfven hastigt min himlakjusning.
Drömmens taflor rullades plötsligt hop 
Och jag väcktes —  Uf var nes hesa rop 
Mängde sig med stormarnes tjut i öknen —
Blodröd glänste blixten i midnattstöcknen.4

De därpå följande tre strofernas reflektioner är av mindre intresse här, men i 
det citerade partiet finner vi den typiska växlingen mellan de paradisiska äng- 
derna och det stormiga ökenlandskapet — varianter av de operaklichéer som ti
digare exemplifierats. Den tvära omkastningen äger rum i en sovande och dröm
mande persons medvetande, och drömmen kretsar kring kärlekens fröjder. 
Denna lilla dikt visar att ett av de centrala motiven i Bacchanterna förefinns re
dan i Stagnelius’ tidiga lyriska produktion, och man kan alltså räkna med ett 
genomgående operamässigt drag i hans författarskap.

Det har ovan påpekats att Stagnelius inte tycks ha uppfattat de operamässiga 
inslagen i Bacchanterna som stridande mot dramats »klassiska» anda. Även om 
andra exempel på en liknande förening av antikimitation och operastil kan upp
letas inom den romantiska litteraturen, måste det dock framhållas att antikimita
törerna i allmänhet höll sig fjärran från operans uttrycksmedel och konventioner 
och att de därvid handlade i överensstämmelse med ledande litteraturhistorikers 
åsikter. A. W. Schlegel t. ex. gör följande deklaration i en av sina föreläsningar 
Ueber dramatische Kunst und Litteratur:

So wird auch auf die allgemeine Angabe hin, die alte Tragödie sey mit Musik und 
Tanz begleitet gewesen, noch oft die Vergleichung zwischen ihr und der Oper erneuert, 
welche doch die unpassendste von der W elt ist, und von gänzlicher Unbekanntschaft 
mit dem Geiste des classischen Alterthumes zeugt.5

4 Samt, skr., i ,  s. 145 f. matische Kunst und Litteratur, 1, Heidelberg
5 Schlegel, A. W ., Vorlesungen über dra- 1809, s. 101.
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Hur Stagnelius ställde sig till ett uttalande som detta är omöjligt att säga. Över 
huvud taget skulle hans dramatik förtjäna en närmare granskning ur genremäs
sig synpunkt, men det vore en uppgift för sig.

II

I Bacchanternas komposition urskiljer man lätt två huvuddelar: en tämligen sta
tisk expositionsdel och en mera dramatisk genomföringsdel, vilka båda är unge
fär lika långa. Den första delen sträcker sig till och med det stora körpartiet som 
avslutas med korförerskans drömberättelse och extatiska anfall. Då hon vaknar 
till sans och beslutar att Orfeus skall dö, har den egentliga handlingen börjat. 
Därefter följer en rad korta uppträden, och handlingen föres snabbt fram mot 
sin kulmen, medan första hälften av stycket utgörs av endast tre scener, vilka 
i gengäld är mycket längre och laddade med symboliskt stoff. I själva grundva
len för dramats uppbyggnad finner man alltså en väl avvägd balans, och intryc
ket av medveten konstnärlig beräkning förstärks när man finner, att det i tek
niskt kompositionellt avseende råder ett intimt samspel mellan dramats första 
och andra hälft på så sätt att den snabbt framskridande handlingen i senare de
len rör sig över en symbolisk mark som i första hälften noga kartlagts. Låt oss 
först studera denna förberedande del av dramat.

Om hela första hälften av Bacchanterna utgör en exposition av styckets dra
matiska stoff, så kan man säga att den allra första scenen i sin tur föregriper 
denna exposition och antyder de viktigaste motiven. Redan där anar man också 
möjligheten till en allvarligare konflikt.

Scenrummet föreställer en »dal i Hemi bergstrakt» och »längst fram» finner 
man »tvenne grottor». Det relativt korta första uppträdet utgörs av ett samtal 
mellan två herdar, Lycis och Timon. Lycis talar om sin käresta Amaryllis och 
han avslöjar sig snart som en låt vara måttfull dyrkare av Dionysos och hans 
kärlekslära. Han

älskar m er de g lada 
B acchanterna m ed  sina tyrsus-stafvar,
Sin Evoésång, sin b lom sterk rön ta  phallus.

(45 f.)
Timon däremot vänder sig bort från Lycis’ frivola nöjen, ty han har funnit en 
högre och strängare läromästare än Dionysos: Orfeus.

Jag  tills tå r gerna. M äk tig t har m ig  fa tta t 
D en  stora Siarns ande. B lo tt i d röm m ar 
F ö rrin n er dagen och i syner natten .
O! när, m ed  lag rar om  sitt hv ita  hår,
I sångens rosiga T a la r h an  sitter 
På k lippans spets och harpans strängar rö r,
A f skog och dal m ed tusen  g en lju d  svarad,
H v em  röres ej? hvem  k än n er icke m in n e t 
A f fosterlandet vakna i sitt bröst?

(34 ff.)

Orfeus framstår här som förkunnaren av en esoterisk vishets- eller frälsnings- 
lära. Med sin sång väcker han till liv minnet av fosterlandet, själens himmelska 
ursprung, och för Orfeus’ lärjungar framstår sålunda jordelivet som en lands
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flykt. Den filosofiska och religiösa bakgrunden till denna av Stagnelius ofta för
kunnade lära behöver inte närmare utredas här — den utgör en av huvudfrå
gorna i den omfattande stagneliuslitteraturen. Det intressanta i detta samman
hang är den skarpa kontrasten mellan Timons och Lyds’ olika livsinställningar, 
den ena svärmiskt världsfrånvänd och den andra öppet livsbejakande. I sin vi
daste och allmännaste form presenteras här dramats grundmotsättning.

Timon föreslår så att han och Lycis skall uppsöka en lugn och sval plats för 
att fortsätta sitt meningsutbyte. Timon finner en grotta vara den lämpligaste 
platsen och ger denna motivering:

M ig  v istandet i d ju p a  g ro tto rs sköt 
H a r städs behagat. T em p el de m ig  synas,
D em  Isis sjelf sig byggt. En h e lig  rysn ing  
B etar v å rt bröst, och an d e läp p ar hviska,
O ch and ev in g ar fläk ta  k rin g  oss der.
»Sjelf ver Iden är en  g ro tta» , så h an  sjöng 
Ej länge se’n  A pollos höge Son.

(57 ff·)

Grottorna, som nämns redan i scenanvisningarna, spelar en framträdande roll i 
dramat, och här införs motivet för första gången. Lycis samtycker till Timons 
förslag och visar på den ena av scenens två grottor:

—  Ej länge v i behöfva 
Oss söka hägn . En g ro tta  re ’n  ju  b ju d er 
S itt m ild a  skygd. A f b lom m ande granater 
D ess in g ån g  skuggas, och narcisser skälfva 
På g räs tape ten  u tan fö r.

(78 ff.)

Men Timon vill inte gå in i denna grotta, ty den är invigd åt underjordens mak
ter. Han beskriver dess hemska väsen i bilder vilka, liksom de i ovanstående 
citat, går igen längre fram i dramat.

Å t un d erjo rd en s m akter 
D en  in v igd  är, v id  ufvars m idnatts-sång  
O ch H ekates k rista lle-b leka sken,
M ed svarta vädrars b lod , af svarta p rester.
F rån  A cherons p ap av erk rö n ta  flod 
I h v a lfve t sm yga fru k tansvärda  dunster 
F ö rså tlig t opp

(85 ff·)

I stället pekar Timon på den andra av scenens båda grottor:
M en m id t em ot en  vä ld ig  g ro tta  hvälfver 
Sin ö p p n a  fam n  d ju p t in  i m arm orberget.
Å t skogarnes och fä ltens b lid a  nym fer 
D en  helgad  är. B land m ossbetäckta h ä lla r 
En silfverbäck der sorla hörs, och m u rg rö n  
S itt friska  n ä t k rin g  tak  och väggar slingrar.
N ed stig o m  då a tt söka oss en  bädd.

(93 ff·)

Denna inledande scen, som i sig själv är föga märklig, har här refererats tämli
gen ingående, då den innehåller fröet till hela den senare symboliska och dra
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matiska utvecklingen. Motsatsförhållandet mellan Orfeus’ asketiska livsfilosofi 
och backanternas orgiastiska livskult har presenterats, och dessa båda parter eller 
åskådningar har förknippats med var sin grotta och därmed sammanhängande 
bildsfär. Motsättningen är emellertid delvis skenbar. Orfeus visar sig senare i 
dramat vara långt mindre världsfrånvänd än man från början kunde tro, och 
hans lärjunge Timon är betydligt mera ensidig än sin läromästare. Men också 
Timon har sinne för det positiva i naturen: den grotta i vilken han vill vila 
är helgad åt »skogarnes och fältens blida nymfer». Denna skenbara inkonse
kvens från Stagnelius’ sida utgör i själva verket ett viktigt dramatiskt verknings- 
medel. I upplösningen av motsättningarna mellan Orfeus och Dionysos ligger 
mycket av dramats spänning, och motsatsförhållandet är därför särskilt tillspet
sat i styckets början.

Efter det inledande samtalet mellan de båda herdarna följer två långa scener, 
vilka samtidigt är varandras paralleller och kontraster. I den första berättar Or
feus för sin lärjunge Gorgias om tre drömmar han haft i en grotta och i den 
andra berättar korförerskan om tre drömsyner hon haft —  likaledes i en grotta. 
Den förra scenen mynnar ut i att Orfeus uttrycker sin fruktan för att backan- 
terna skall förgöra honom; den senare avslutas med att backanternas ledarinna 
beslutar Orfeus’ undergång. Mot denna likhet i scenernas allmänna uppbyggnad 
svarar vissa rent verbala överensstämmelser.

Orfeus inleder skildringen av sin första dröm med orden:

M ig  tycktes a tt p å  spetsen af O lym pus 
Jag  ensam  stod och lä t m itt fria  öga 
K rin g  verlden  irra.

(172  ff.)

Mot dessa ord korresponderar, och kontrasterar, korförerskans beskrivning av 
upptakten till hennes första drömsyn:

M ig  tycktes, a tt p å  isbeklädda R hodopé
Jag, skild  från  m enskors anblick, nyss b land  m o ln en  stod.

(475 f·)

I båda fallen befinner sig alltså den drömmande på toppen av ett berg, kor
förerskan pa Rodope i sitt hemland Trakien, Orfeus däremot på gudarnas Olym
pos. Den verbala likheten i själva anslaget vittnar om att Stagnelius velat under
stryka parallelliteten. Samma fenomen kännetecknar för övrigt de allra första 
ord som Orfeus respektive kören yttrar i dramat. Orfeus’ första monolog börjar 
med en invokation:

0  hv ilken  dröm ! Jag  helsar dig, du  blåa 
O än d lig h e t

(113  f.)

Parallellism förenas med kontrastverkan i körens entrésång:

Jag  helsar dig, stilla  fö rtro liga  dal!
1 d itt ångande sköt g läd tig t jag stiger 
F rån  de Febus-bestrålade fjä lla rn e  ned.

(2 8 6  ff.)
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Invokationsfrasen är densamma: »Jag helsar dig», men under det att Orfeus’ 
hälsning riktar sig uppåt mot rymden bort från jorden, går körens i motsatt 
riktning från de ljusomstrålade höjderna ned mot den »ångande» dalen.

Såväl Orfeus’ som korförerskans dröm innehåller en under jords vision och en 
salighetsvision, vars bildspråk visar stora överensstämmelser sinsemellan och 
vilka båda griper tillbaka på beskrivningen av de båda grottorna i inlednings- 
scenen. Mot uttrycken »afgrundens klippor», »spiran föll ur Plutos hand» och 
»Furiens gissel» (237 ff.) i Orfeus’ helvetessyn svarar korförerskans »afgrunds- 
djupen», »Plutos kopparspira» och »gisslars vilda ljud» (566 ff.). Genom andra 
nyckelord knyts dessa hadesskildringar samman med beskrivningen av Lyds’ 
grotta i första scenen. Om den hette det ju att

Af blommande granater 
Dess ingång skuggas, och narcisser skälfva 
På grästapeten utanför.

(80 ff.) '

I Orfeus’ under jordsvision finner man raderna
I nattfull skugga af granate-träden

( 217)

och
Och knöt en krans af smäktande narcisser.

(229)

Papavern är också en symbol som hör båda beskrivningarna till (89, 214). Nar
cissens symbolfunktion understryks ytterligare när korförerskan pekar på den 
grotta, i vilken hon sedan går in för att undfå sina drömmar, och säger:

Narciss-omblomstrad öppnar sig dess dunkla port.
Dit vill jag nedgå.

(313  f.)

Genom denna symbol framhävs det att korförerskan stiger in i den grotta Lycis 
föredrog och inte i Timons, där Orfeus upplevde sina visioner (100 ff.). Det är 
helt följdriktigt att korförerskan skall välja samma grotta som Lycis, han som är 
backanternas vän och anhängare, medan Orfeus sover i den grotta som hans 
efterföljare Timon valde.

Balanseringen av kontrast och parallellism kan exemplifieras med ytterligare 
några citat. Orfeus’ andra dröm inleds med raderna:

I slummer snart jag sjönk för andra gången,
Från jorden då min häpna ande flög 
I underverldens bleka skymning neder.

(211 ff.)

Mot »min häpna ande» svarar »min häpna fot» i korförerskans berättelse:
Till sans dock snart jag väcktes, och min häpna fot 
I själens ur land, Bacchi himmelriket,} stod.

(5 3 4  f·)

Kontrasten ligger här, liksom i ett tidigare exempel, i de motsatta riktningarna: 
Orfeus beger sig ned i underjorden medan korförerskan finner sig försatt till 
himmelen.
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Stagnelius’ konstfulla lek med ord och symboler på detta sätt skulle kunna 
illustreras med ytterligare exempel, men de som redan anförts torde vara nog för 
att man skall kunna räkna med en medveten konstnärlig strävan i det sym
metriska arrangemanget. Mot de verbala detalj överensstämmelserna, vilka till 
en del kanske bör återföras på de bildmässiga konventioner som tidigare disku
terats, står skiljaktigheterna i de båda drömsekvensernas allmänna förlopp. Det 
är här den dramatiska spänningen i Bacchant erna har sin rot.

Den ordning i vilken Orfeus’ drömmar följer på varandra skiljer sig på ett 
avgörande sätt från korförerskans. I den första drömmen tycker sig Orfeus stå 
på toppen av Olympos och runtomkring sig skådar han en dyster och öde värld. 
Från jordens berg och skogar och från det molntunga himlafästet ljuder samma 
klagosång: »Den store Pan är död!» Skräckfylld vaknar Orfeus upp men faller 
snart ånyo i sömn och finner sig i drömmen förflyttad »i underverIdens bleka 
skymning neder». Bland manerna som vandrar på Lethes strand ser han sin äl
skade Eurydike och minns med smärta deras kärleks saga. Han sträcker sina 
armar mot henne, men hon glider skugglikt undan, »en bild af tröstlös och 
oändlig jämmer». Plötsligt börjar marken bäva och hela underjorden råkar i 
uppror och spiran faller ur dödsfursten Plutos hand. En som är mäktigare än 
han har kommit till underjorden; mellan avgrundsdjupen ekar ett rop: »Till Or- 
kus kommer den store Pan!» I sin tredje dröm ser Orfeus världen förvandlad 
till ett jordiskt paradis och vid hans sida står den sköna Eurydice. »Gläds, Or
feus!» säger hon. »Vi träffas snart. / Den store Pan har lossat Hades’ fångar.»

I dessa Orfeus’ drömmar får Pan representera den av Stagnelius och många 
av de andra romantikerna så omhuldade myten om den döde och uppståndne 
guden, som bringar frälsning åt levande och döda. Varför Stagnelius valt Pan, 
som vanligtvis inte framställs som en gudom av detta slag, kan synas underligt. 
Adonis t. ex. hade kanske varit naturligare och mera i överensstämmelse med 
Stagnelius’ övriga mytologi. Böök framkastar det antagandet att Stagnelius 
fängslats av de suggestiva orden »den store Pan är död» i Plutarkos’ berättelse 
och med utgångspunkt från den gjort om Pan till en frälsargestalt.1

De mytologiska källor Stagnelius kan ha utnyttjat skall diskuteras nedan. I 
varje fall är det fullt klart att Orfeus’ tre drömmar representerar de tre stadi
erna i myterna om halvguden-frälsaren: lidande, död och förhärligande —- 
samma skeende som det på vilket många av de antika tragedierna är byggda. 
Drömmarnas dramatiska funktion ligger däri att de förebådar och föregriper 
Orfeus’ öde, hans lidande, död och uppståndelse. Stagnelius låter Orfeus klart 
uttala detta och för oss därmed till den dramatiska handlingens kärna:

Ja, Gorgias, snart vi träffas,
Eurydice och jag. Vi träffas alla.
Måhända skall jag denna aftonsol
Ej mer se uppstå, fenixlikt, ur natten.

GORGIAS.
O hvadan, Orfeus! dessa aningar?

ORFEUS.
De äro mer än aningar, min vän.

1 Böök, Stagnelius, 1919, s. 462 f.
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Bacchanterna förfölja mig. Jag sväfvar 
I ständig fara.

(267 ff.)

Konfrontationen mellan Orfeus och backanterna uppskjuts emellertid till dra
mats senare hälft, och i stället följer den långa kör scenen i vilken korförerskan 
berättar sina tre drömsyner.

I korförerskans dröm kommer himmel och helvete i omvänd ordning mot i 
Orfeus’. Hon berättar först hur hon i drömmen tyckte sig stå på Rodopes topp, 
där hon möter Dionysos som håller ett långt förmaningstal. Han förebrår kor
förerskan att hon tillåter Orfeus att verka fritt och förkunna sin avskyvärda 
lära. Dionysos, livsnjutningens och berusningens gud, kräver den asketiske och 
världsfrånvände Orfeus’ död. Den bild Dionysos ger av Orfeus är både sann och 
falsk i förhållande till den bild man får av honom i dramat i övrigt. Vad Dio
nysos säger om Orfeus’ liv och lära är sant, men han misstar sig om dess djupare 
mening och värde:

Nyss återvänd ur bleka Maners ödemark,
Ur spökens famntag, nyss, vid afgrunds-hundens tjut,
Invigd i grymma Eumeniders hemlighet,
En väg till Orkus åt Deukalions barn han lär,
Sjelfskapta smärtors gamla, länge kända väg.
Ej klingar från hans gyllne strängar vinets lof,
Ej helig kvinnokärleks, ej sällskaplig fröjds.
I skogars djup, tartariskt vilda öknars famn,
Der inga Fauner dansa, inga nymfer le,
Lärjungar, grymt bedragna, ledas af hans röst.

(510 ff.)

Vi möter här samma kontrast som i inledningsscenen, där Lycis tar avstånd från 
Orfeus’ lära just på grund av dess stränghet och höghet, medan Timon lockas 
av samma drag. Huruvida Orfeus verkligen förnekar kärleken och huruvida han 
bedrar sina lärjungar är frågor som besvaras först i slutscenen; fram till den 
lämnas inte något avgörande besked om vem som har rätt, Dionysos eller Or
feus. Men en antydan och föraning ger korförerskans två senare drömsyner.

Sedan Dionysos slutat sitt tal försätter han korförerskan i en ljuvlig dvala 
och hon finner sig förflyttad till »själens urland, Bacchi himmelrike», där hon 
skådar all livets härlighet. Hänförd bönfaller hon Dionysos att för evigt få bo i 
dessa sälla trakter, men han avvisar strängt hennes bön: först måste hon göra 
sig förtjänt av denna belöning genom att döda Orfeus. Därefter förflyttas hon 
hastigt till underjorden och med dess skräcksyner för sina ögon vaknar hon upp 
i outhärdlig ångest. Medan Orfeus’ drömmar speglar en utveckling och rening 
genom lidande och död fram mot uppståndelse och förklaring, speglar korfö
rerskans en motsatt utveckling från sällhet till ångest och död. Liksom Orfeus 
sedan han vaknat upp ur sin sömn förutsäger sin död i de ovan citerade raderna 
(267 ff.), så bekräftar också korförerskan innebörden i sin dröm genom sitt tal 
och uppträdande efter uppvaknandet. Hon känner »afgrundsglöden» brinna 
inom sig och bönfaller Dionysos att lindra hennes kval. Hon blir bönhörd och 
skildrar i hänförda ord och bilder den sällhet hon upplever då guden tar henne 
till sin brud. I extatisk yra utropar hon »Jag dör, jag dör!» och »nedfaller till
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jorden under konvulsioner». (602 f.) Att Stagnelius här använder ordet »dö» i 
den från Bellman väl kända erotiska meningen är uppenbart, men symboliskt 
talar han också om den verkliga döden.

Dionysos skänker således sina dyrkare sällhet följd av död medan Orfeus 
skänker sina död följd av evig sällhet — så skulle man i skärpta ordalag kunna 
karakterisera skillnaden dem emellan i dramat. Det är en skillnad i fråga om 
ordningsföljd och riktning. Dionysos’ anhängare tar ut sitt goda i förskott och 
får sedan betala med döden, under det att Orfeus’ lärjungar genom lidande och 
rening strävar att göra sig förtjänta av det goda som väntar dem efter döden. 
Orfeus’ och orfikernas strävan riktar sig uppåt mot det himmelska, så som Or
feus i sin första monolog riktar sin hälsning till den »blåa oändlighet». Diony
sos och backanterna däremot är inställda på jordisk njutning, deras strävan är 
en nedåtriktad rörelse, så som kören i sitt första tal riktar sin hälsning till den 
»förtroliga» dalen, i vars »ångande sköt» hon stiger ned.

Med detta klara kontrasterande av jordiskt och himmelskt, andligt och mate
riellt, synes Stagnelius fullfölja den dualistiska linjen från sitt tidigare författar
skap. Men det finns element i dramat som modifierar denna kontrast och gör 
förhållandet mellan Dionysos och Orfeus till något mera komplicerat än den en
tydiga dualismen i Stagnelius’ tidigare gnostiska åskådning. Det har redan fram
hållits att det finns flera detalj överensstämmelser mellan Orfeus’ och kor- 
förerskans drömmar, vilket gör att man uppfattar dem som parallella eller sym
metriska. De två gudomligheter som uppträder i drömmarna kommer båda med 
samma anspråk: att frälsa människorna från döden. »Den store Pan har lossat 
Hades’ fångar», säger Eurydike till Orfeus (264). Dionysos å sin sida inbjuder 
korförerskan att se »till hvad olympisk salighet / Jag kallar Hades fångar, jor
dens sorgsna barn» (526 f.), och längre fram anropar hon honom som »Lyäos! 
Hades stolta öf ver vinnare» (573). Det förefaller alltså som om både or fiker na 
och backanterna grundar sitt salighetshopp på att de alla dyrkar en gudom som 
sägs ha övervunnit döden. I varje fall antyds möjligheten att den dionysiska 
kulten också rymmer något av den sanning som annars orfikerna i dramat en
samma vill göra anspråk på.

Orfeus’ förhållande till backanternas religion är heller inte entydigt. Den bild 
som Timon i inledningsscenen ger av hans strängt asketiska idealism och som 
vidare utvecklas i Dionysos’ tal till korförerskan representerar ett stadium i Or
feus’ egen utveckling som han sedan övervinner. I sin första monolog talar Or
feus om hur han sedan ungdomen sökt den höga visheten och hur han tyckte 
sig ha kommit målet nära:

Omsider trodde jag
Min längtan uppfylld och med strängars ljud,
Med hymners röst jag prisade min sällhet.
Lik ynglingen jag af en molngestalt,
Blott senare än han mig gäckad finner.
En dröm har upplöst lifvets rosendröm
Och flyttat bort i vid omätlighet
Det sälla mål, som re’n jag ansåg hunnet.

(134 ff.)

I stället för sin tidigare åskådning, vilken är den enda som Timon känner till, 
har Orfeus kommit fram till en ny som uppenbarats för honom i de drömmar
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han sedan berättar för sin lärjunge Gorgias. Skillnaden mellan den gamla och 
den nya åskådningen görs inte fullt klar, men anmärkningsvärt är att Orfeus 
efter sina drömsyner också riktar sin invokation till jorden och mänskligheten:

Dig ock min helsning 
Du gröna jord, som till ditt modershjerta 
Med stilla kärlek sluter lifvets släkt,
Den Högstes barn, hans kroppsliggjorda tankar!

(121 ff.)

Att i dessa ord se ett närmande till den dionysiska inriktningen på det kropps
liga och jordiska torde vara att gå för långt, men de varslar om att Orfeus’ aske
tism inte längre är så ensidig och fanatisk som backanterna vill göra gällande. 
De förebereder Orfeus’ senare mycket långt gående medgivanden för backanter- 
nas krav.

Det finns ytterligare ett motiv som förbinder de båda till synes fientliga 
åskådningarna eller livsprinciperna. Det är förvandlingen av Ariadnes krans, 
om vilken kören sjunger medan korförerskan drömmer inne i sin grotta. Men 
diskussionen av detta motiv sker lämpligast i samband med diskussionen av dra
mats slutscen. Först skall handlingen i den senare hälften av dramat något kom
menteras.

Dramats egentliga handling tar sin början då korförerskan vaknar upp ur den 
dvala som följer på hennes extatiska utbrott. Kören beskriver hur hon ligger 
sanslös på marken och slutar med orden »Hon vaknar...»  Och korförerskan 
svarar med en hetsande maning:

Ja! till hämd och mord jag vaknar.
Lyäos än ett festligt offer saknar.
För våra tyrser Orfeus falla må.
Upp, Systrar, upp, att Tempelskändarn slå.
Som höstens vind från poppeln sliter neder 
Gulbrända löf, af slitom så hans leder!
Ja, upp till hämd! må Hebri silfverflod 
Förgyllas skönt af Orfei gjutna blod.

Och med en operamässig upprepning svarar kören:

Ja, upp till hämd! må Hebri silfverflod 
Förgyllas skönt af Orfei gjutna blod.

(627 ff.)

Handlingen har börjat och föres härefter i korta laddade scener mot sin ound
vikliga upplösning. Den hejdas blott av ett kort retarderande element — Pale- 
mons uppträdande.

Palemons roll är att medla mellan Timons och Lycis’ motsatta ståndpunkter, 
vilka här liksom i inledningsscenen representerar å ena sidan Orfeus’ världsfrån- 
vändhet och å den andra backanternas livskult. Palemon förkastar emellertid 
båda dessa ståndpunkter till förmån för en mera etiskt färgad:

Blott nyttans värf ger lifvet rätt sin hållning.
(695)

9 - 6 1 1 5 4 0 3 7  Samlaren 1960
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Såsom medlare mellan dramats två ytterligheter föregriper Palemon Orfeus’ 
roll i dramats slutscen. Han antyder att det gives en medelväg, men hans alter
nativ är en blek och andefattig lära i jämförelse med Orfeus’ försoningsbudskap.

Palemons platta filosoferande avbryts emellertid hastigt av herden Hermas’ 
ankomst. Hermas berättar hur en här av »vilda bassarider» uppfyller den när
liggande staden och belägrar dess apollontempel, där Orfeus, deras tilltänkta 
byte, befinner sig. Timon och Lycis beger sig omedelbart till staden för att med 
egna ögon bevittna Orfeus’ öde. Ensam kvar med Palemon på scenen anförtror 
Hermas denne att hans älskade Polydora är en i de ursinniga backanternas eller 
bassaridernas skara.

Efter denna snabba och hetsiga scen, som inte omfattar mer än ett fyrtiotal 
rader, följer en något lugnare. Orfeus uppenbarar sig oförmodat. Genom gudom
ligt ingripande har han undkommit backanterna inne i staden och är nu på flykt 
undan dem. Utmattad bönfaller han herdarna om skydd. Palemon finner på råd:

I denna grotta nedstig, till dess ruset
Bortdunstat har ur våra qvinnors hufvud.

(7 7 i f.)

Orfeus accepterar tacksamt och gömmer sig i grottan.
I vilken av de båda grottorna, frågar sig läsaren. Ty genom att i dramats 

första hälft symboliskt förknippa den ena av scenrummets båda grottor med Or
feus’ himmelska syner och den andra med korförerskans dionysiska drömmar 
har Stagnelius förberett Orfeus’ ödesdigra andra nedstigande i en grotta. Såge 
man dramat uppfört på en teater skulle man genast veta i vilken av de båda 
grottorna han gömmer sig, men läsaren av dramat hålls i spänning en stund. 
Palemon går och Hermas stannar ensam kvar för att vilseleda backanterna om 
de skulle komma till platsen under sin jakt efter Orfeus. De kommer också kort 
därefter, och med körens hälsningsord får vi besked om vilken grotta som Or
feus befinner sig i:

Dock se! hvem är den yngling, som i herdedrägt
Försagd och blek, vid grottans låga ingång dväljs?

(824 f.)

Med orden »låga ingång» bestäms grottan som den i vilken korförerskan drömde 
och som Lycis valde åt sig i inledningsscenen —  den vars ingång skuggas av 
blommande granater (80 ff.). Timons grotta, där Orfeus drömde sina drömmar, 
beskrivs nämligen som en »vänlig grotta» som »hvälfver / Sin öppna famn 
djupt in i marmorberget» (93 f.); den lämpar sig alltså inte alls som gömställe.

Orfeus’ farhågor och korförerskans hot bekräftas sålunda. Orfeus har gått in i 
den grotta som enligt Timon är invigd »åt underjordens makter» (85 f.). Han är 
därmed hemfallen åt döden, och man känner katastrofen närma sig. Hermas för
nekar först all kännedom om Orfeus’ gömställe, men då hans älskade Polydora 
träder fram ur backanternas skara och förklarar att hennes kärlek till Hermas 
är förverkad om han inte röjer Orfeus, ger han vika:

Vänd åter, Polydora! alla afgrundsqval
För dig jag villigt trotsar. Stanna, stanna blott.
I denna grottas sköte ligger Orfeus dold.

(9 2 9  ff.)
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Allt hopp synes vara ute för Orfeus och kören dansar under vilda triumfrop. 
Men deras vilda anlopp hejdas då Orfeus kommer ut ur grottan. Beredd att dö 
framställer han en sista bön till kören: att få sjunga en sista sång. Bönen bevil
jas och Orfeus sjunger sitt avsked till livet i en hymn som symboliskt föregriper 
hans förhärligande. I den sista strofen varieras ett känt platonskt motiv:

Klinga, helga teorb, för sista gången!
Höj, o bleknande mund! den sista sången.

Svanen, gungad i säfven,
Uppger i toner sin själ.

(979 ff.)

Som påpekats av bl. a. Böök är detta en uppenbar anspelning på Platons Fai- 
don? Sokrates bestrider där att svanen skulle sjunga av sorg och smärta i sin 
dödsstund: »Nej, svanorna tillhöra Apollo; det är därför, som de ha siaregåvor; 
i förväg känna de till sällheten i Hades samt sjunga och frödja sig den dagen 
mera än i hela sitt föregående liv.»2 3 Orfeus framställs av Stagnelius som Apol- 
lons son (63) och som siare (102), och genom att likna honom vid den platonska 
svanen antyder Stagnelius vad Orfeus siar om och vilka fördolda sanningar han 
uppenbarar för sina lärjungar. Det är sanningen om livet efter döden och om 
själva dödens mysterium. Bilden från den av or fiska tankar genomsyrade Faidon 
kommer alltså in både riktigt och effektfullt i Orfeus’ sista hymn. Den är dess
utom förberedd tidigare i dramat, då Timon tar duvan som symbol för den 
backantiska kär leksnjutningen och svanen för den orfiska oändlighetslängtan:

Ej Svanen i Meanders krökta flod
Bevekas kan att kuttra dufvans ömhet,
Ej dufvan svanens trånad sjunga kan.

(653  ff·)
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Bilden pekar också fram mot dramats slutscen.
Efter Orfeus’ dödshymn tar handlingen en oväntad vändning. Hans sång rör 

kören så djupt att den ej förmår fullfölja sitt uppsåt att döda honom. Orfeus ut
nyttjar stämningsomslaget och försöker övertyga kören om att han och de egent
ligen tillber samma gudom men under skilda namn:

J helga qvinnor! hvar för så förfölja mig?
Vi dyrka samma Gudom, blott med skilda namn.
Jag äfven tillber denna milda öfvermakt,
Som ljuft i rankans drufvor kokar purpurmust,
Att trösta sorgsna hjertan, lindra sjukas qval.
Tron mig. En Gud blott gifves. Han må kallad bli 
Apollon, Dionysos, Egids-skakarn Zevs.

(997 B·)

De många symboler och motiv som i dramats första hälft förbinder den orfiska 
drömvärlden med den dionysiska tycks här finna sin förklaring: det som skiljer 
de båda världarna är inte någon verklig motsättning, bara en illusion; med ett 
öppet och försonligt sinnelag kan dessa motsättningar övervinnas och den ho
tande katastrofen avvärjas. Kören accepterar visserligen inte genast Orfeus’ åsikt:

2 Böök, kommentar i Sami. skr., 5, s. 444. Platons Skrifter, I, 1920, s. 106.)
3 Paidon, 85 B. (Övers, av C. Lindskog,
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Du ljuger. Dionysos heter verldens Gud.

Först sedan Orfeus medgivit detta faller kören till föga.

Lät vara. Till hans altar skyndar jag ock nu,
Att honom tillbe gladt med offerblod och sång.

(1 0 0 9  ff.)

Som Böök har framhållit är denna försonliga tolerans inte att betrakta som en 
feg eftergift för att rädda livet.4 Orfeus står över jordelivets skenbara motsätt
ningar, och de olika gudakulterna är för honom symboler för en och samma 
sanning. Då kören till slut accepterar hans skenbara underkastelse under deras 
krav, tycks den tragiska konflikten ha nått en god och lycklig upplösning, men 
i själva verket är det bara frågan om en stunds avspänning, ett retarderande ele
ment.

Sedan Orfeus i backanternas sällskap begivit sig till Dionysos’ altare för att 
offra, kommer Hermas och Polydora åter in på scenen. De har njutit »nöjets 
rus», men Hermas är full av ånger och onda aningar. Orfeus finns ej längre i 
grottan —  var är han, vad kan ha hänt? Hermas’ självförebråelser förebådar det 
hemska budskap som de återvändande herdarna Lycis och Timon för med sig 
från staden. I en lång och detaljerad berättelse, som i allo motsvarar budbärarens 
berättelse i den grekiska tragedien, redogör Lycis för Orfeus’ olycksöde. Allt 
tycktes till en början gå väl och Orfeus deltog i offrandet av en bock till Diony
sos, då plötsligt en broms »från Tartaren sänd» stack korförerskan i bröstet. I 
vilt raseri glömmer hon all försonlighet och kastar sig följd av backanternas 
hela skara över Orfeus och sliter honom i stycken. Ödet har fullbordats och Or
feus’ egna aningar besannats. Genom att söka sin tillflykt i en åt underjordens 
makter invigd grotta invigde han symboliskt sitt eget öde åt döden, och det sym
boliska motiv som infördes redan i dramats första scen fullföljes på så sätt till 
sin yttersta konsekvens.

Det var i den åt underjorden invigda grottan som korförerskan drömde den 
dröm i vilken Dionysos uttalar sin förbannelse över Orfeus. Denna förbannelse 
byggde emellertid på falska anklagelser: som framgår av dramats senare del är 
Orfeus ingalunda en fiende till Dionysos och hans kult. Korförerskans dröm är 
alltså inte tillförlitlig som profetia, den är en ond och falsk dröm inspirerad av 
avgrundens makter vilka också sände den broms som kom att avgöra Orfeus’ 
öde. Mot korförerskans falska dröm står Orfeus’ egen dröm som är sann och 
honom ingiven av de himmelska makterna och hans egen fader, Apollon. Dröm
men om den store Pans död och besök i underjorden tolkade Orfeus själv som 
ett förebud om sin egen död. Men drömmen slutade med att han vid Eurydikes 
sida beträdde de saligas ängder, och om drömmen var sann måste detta löfte in
frias. Detta sker i själva slutscenen, då Orfeus uppenbarar sig på en sky och för
kunnar sin sällhet för de sörjande herdarna:

Jag kommer från Olympens ljusa glädjesal,
Där lönen re’n jag tillträdt för mitt tålamod.
Ej lifvets qval, ej vilda Bassariders tyrs 
Mig hinner mer, och af cymbalers koppar-röst

4 Böök, Stagnelius, 1919, s. 477.
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Mitt fromma öra icke sönderslites mer.
Dig, Hermas! jag 1 sanning ger förlåtelse,
Fast fegt åt qvinno-hären du mitt lif förrådt.
Förlåt dig sjelf och vandra troget dygdens stig.
Gack, Lycis! lycklig blif vid Amaryllis’ bröst.
Med fröjd Olympens Gudar stoftets ömhet se,
Och liksom här, på dunkel, sol-omkransad jord,
I andars verld ock kärlek enda budet är.
Gråt icke, gode Timon! jag lycksalig är.
Äoner af oändlig glädje för min blick 
Sig öppna, som för menskoögon himlar, haf,
Och högt på jorden skall man sjunga mitt beröm,
Så länge Lyrans silfver strålar än i skyn 
Och himla-svanen öfver vintergatans flod 
Stjernprydda vingar breder i den lugna natt.
O, mina barn! ej hundra offertjurars blod,
Trollformler och mystérer, helga vågors bad 
Borttvätta själens smitta. Lydnad blott för den,
Som öppnar och som sluter Orki kopparport,
Staf-bärarn Hermes, Majas vingbeklädda Son.

Här skall inte diskuteras idéinnehållet i denna monolog med dess syntes av 
mytologiska, platonskt filosofiska och kristna element, utan endast i vad mån 
den fullföljer och summerar symboler och motiv inom själva dramat.

Orfeus visar här slutgiltigt att han inte är någon fiende till den dionysiska 
kärleken — också i himlen är kärleken det enda budet. Motsättningen mellan 
Orfeus och Dionysos är alltså skenbar, men den dionysiska livskulten måste 
kompletteras med strävan efter sinnets rening och framför allt med dödsbere- 
delse. I satsen om lydnaden för döden som det högsta utmynnar hela skådespe
let. Döden symboliseras här av Hermes som för de avlidnas själar till Hades och 
som med sin stav öppnar och tillsluter dödsrikets portar. Tidigare i dramat har 
Hermes’ stav sammanställts med Orfeus’ lyra, vilken också den en gång betving
ade dödens makter:

Äfven denna lyra,
Som själarne, likt Hermes’ Kaducé,
Allsmäktigt bjöd

(1068 ff.)

Liksom Hermes ledsagar själarna till Hades, så förbereder Orfeus dem med sin 
vishetslära för denna deras sista färd.

Lyran, som helt naturligt omnämnes på flera ställen i dramat, har i slutsce
nen undergått sin förvandling och strålar där som en stjärnbild på himlen till
sammans med Svanen. Enligt scenanvisningarna glimmar Lyrans och Svanens 
konstellationer på ömse sidor om Orfeus då han på en sky uppenbarar sig för 
herdarna. Hans sång och hans himmelska längtan har fullkomnats, jorden med 
dess kiv och split ligger fjärran och ter sig ringa ur den saliggjordes kosmiska 
perspektiv. Liksom den tragiske hjälten Herakles, så förhärligas också Orfeus 
och hans gärning i en stjärnbild.

Det kan tyckas som om Stagnelius genom Orfeus’ himmelska förhärligande 
slutgiltigt bekräftar Orfeus’ överlägsenhet över Dionysos. Bacchanterna rymmer
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emellertid en parallellscen till den orfiska lyrans förvandling, och det mest stor
slagna uttrycket för den djupare identiteten mellan det orfiska och det diony
siska ligger kanske i denna transponering av jordiska förhållanden till den him
melska sfären.

Medan korförerskan sover i sin grotta berättar kören sagan om Ariadne på 
Naxos. Övergiven av Teseus vill Ariadne taga sitt eget liv, men Dionysos kom
mer till hennes räddning. Han erbjuder henne att följa med honom i leopard- 
spannet till himmelen, och då hon tvekar utför han ett underverk som bekräf
telse på sin allmakt, sin makt att liksom Orfeus övervinna döden:

Sagdt: och löste varsamt ur flickans lockar 
Den af perlor glimmande krans hon fordom 
Bar i Kretas gyllene Kungasalar,

Slungade kransen

Uppåt himlens fäste, och se! af stjernor 
Tändes strax en krona i blåa rymden.
Oförgängligt glimmar hon der i nattens 

Heliga mörker.
(436 ff.)

Också den dionysiska principen i dramat undergår alltså ett slags förandligande 
och förhärligande. Liksom Lyrans stjärnbild i evighet skall lysa till minne av 
Orfeus’ makt och härlighet, så skall också Kronans stjärnbild lysa till åminnelse 
av Dionysos’ makt. Både Orfeus och Dionysos är av gudomligt ursprung och 
mellan dem råder ingen fiendskap, blott mellan deras av fanatism förblindade 
jordiska anhängare.

III

Av den gamla myten om Orfeus’ lidande och död har Stagnelius således skapat 
ett rikt sammansatt skådespel som enligt alla uttolkares mening också är mättat 
med personlig problematik. Utan tvivel har Stagnelius behandlat myten med en 
viss frihet, lagt till somligt och dragit ifrån annat för att uppnå sina djupare 
syften. Det är av särskilt intresse att söka klarlägga vilka uttryck denna frihet 
tagit sig, på vilka punkter Stagnelius avviker från den traditionella versionen av 
orfeussagan, ty därigenom bör man kunna få ledning vid tolkningen av dramats 
djupare mening. Det visar sig emellertid att det är förvånansvärt litet som Stag
nelius lagt till ur egen fatabur. Det förhåller sig snarare så att han tagit upp 
detaljer ur skilda versioner och sammanställt dem på ett delvis nytt och bety
delsefullt sätt. Frågan kompliceras dock därigenom att man har att ta hänsyn 
till inte bara de olika antika källor till orfeusmyten, som Stagnelius kan antas 
ha kommit i kontakt med på ett eller annat sätt, utan också till hans egen sam
tids utformning och tolkning av myten och den därmed besläktade motivsfären. 
Såväl förromantiken som den egentliga romantiken ägnade Orfeus och orfismen 
stor uppmärksamhet, och här skall med några korta drag tecknas den bakgrund 
mot vilken Stagnelius’ Bacchanterna bör ses ur motivhistorisk synpunkt. Någon 
verklig utredning av orfismens historia under romantiken kan det självfallet 
inte bli tal om; inom begränsade områden har en sådan utredning redan före
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tagits, på andra däremot är det rika materialet ännu inte bearbetat.1 Vissa all
männare drag och tendenser kan man dock med viss säkerhet urskilja.

Romantikernas intresse gällde orfismen och de orfiska hymnerna snarare än 
själva myten om den trakiske sångarens bragder, lidande och död. I varje fall 
är det på det förra området som romantiken innebär något verkligt nytt i för
hållande till föregående epokers synsätt. Visst lever Orfeus också i den roman
tiska diktningen som sagogestalt och som symbol för skaldens höga kall och 
sångens betvingande makt, men man lade knappast några nya drag till den bild 
som utformats redan under antiken och som sedan traderats genom medeltiden 
in i den nya tidens litteratur. Stagnelius har själv i en av sina propertiusöversätt
ningar givit exempel på en av de traditionella, nästan klichéartade bilderna av 
Orfeus:

Orfeus blidkade ju med klangen af Traciska lutan 
Skogarnes tiger och höll stormande floderna quar.2

Det är samma motiv som varieras av Shakespeare i den berömda visan ur Hen
rik VIII:

Orpheus with his lute made trees,
And the mountain-tops that freeze,

Bow themselves when he did sing:
To his music plants and flowers 
Ever sprung; as sun and showers 

There had made a lasting spring.
Everything that heard him play,
Ev’n the billows of the sea,

Hung their heads, and then lay by.3

Exempel av liknande slag från svensk och tysk romantisk diktning skulle kunna 
anföras i mängd. Goethe —  för att ta bara ett exempel — för in bilden i Walt- 
purgisnachtsepisoden i Baust, där en samling groteska figurer tråder dansen:

Es eint sie hier der Dudelsack,
W ie Orpheus’ Leier die Bestjen.4

Denna bild av Orfeus har också satt spår i Stagnelius’ Bacchanterna, om också i 
något allmännare form; så t. ex. i Timons replik:

I sångens rosiga Talar han sitter 
På klippans spets och harpans strängar rör, 
Af skog och dal med tusen genljud svarad, 
Hvem röres ej?

(38  ff.)

1 Romantikens orfeusuppfattning har be
rörts i två tyska arbeten samt i ett svenskt: 
Rehm, W., Orpheus. D er D ich ter und die  
Toten, Düsseldorf 1950 (i synnerhet s. 
63 ff.); Muschg, W., Tragische Literaturge
schichte, 2. Aufl., Bern 1953; Fredén, G., 
Orpheus and the Goddess of N ature  (Göte
borgs Universitets Årsskrift, vol. 64, nr 6),

Göteborg 1958. Fredéns bebådade undersök
ning av den svenska orfismen emotses med 
största intresse.

2 Sami. skr., 1, s. 214.
3 Shakespeare, K in g  H enry VIII, akt III: 1.
4 Goethe, Jubiläum s-Ausgabe, Band 13, 

s. 188.
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Och Hermas talar om Orfeus’ lyra »som själarna (...) allsmäktigt bjöd» 
(1069 f.).

De element i orfeussagan som genom tiderna fängslat skalderna mest är dock 
sångarens tragiska kärlek till Eurydike, hans besök i underjorden för att återföra 
henne till livet och hans våldsamma död. Denna berättelse lever utan varje sym
bolisk uttolkning i kraft av sin egen inneboende dramatik och sitt djupa patos. 
Inspirerade av Ovidius’ gripande berättelse i Metamorfoserna5 har åtskilliga för
fattare varierat detta motiv i lyrisk eller dramatisk form, och som redan nämnts 
har ämnet tagits upp ett par gånger inom den antikiserande operan. Varken den 
svenska eller den tyska romantiken erbjuder emellertid några mera kända verk 
som helt bygger på denna saga. Stagnelius förutsätter visserligen historien om 
Eurydike som bekant i sitt drama men berör den ytterst flyktigt. I Tyskland 
publicerades dock år 1790 ett verk av mera traditionellt slag, Johann Georg 
Jacobis Oer Tod des Orpheus. Ein Singspiel in drey Aufzügen. Detta sångspel, 
vilket som Fritz Strich påpekat är skrivet helt i Wielands efterföljd,6 utmärker 
sig varken för orginalitet eller poetisk kraft, men även om det inte kan antas ha 
haft någon betydelse för Stagnelius’ Bacehanterna understryker dock en jämfö
relse mellan de båda pjäserna särarten i den senare.

Första akten av Der Tod des Orpheus utspelas till största delen i underjorden 
och handlar om Orfeus’ misslyckade försök att återvinna Eurydike. Sceneriet ut
görs här av samma slags operamässiga landskap som influerat beskrivningen av 
hadesvisionerna i Bacehanterna: »Kahle, überhangende Felsen (...) Tiefe Nacht. 
Wilde Symphonie, voll Schrecken, Furcht und Verzweiflung.»7 Då Orfeus på 
tröskeln till ljuset bryter gudarnas föreskrifter och vänder sig om, bävar under
jorden: »Ueberall wird es Nacht, und dreymal lässt ein unterirdischer Donner 
sich hören.»8 Man kan här tänka sig samma sceniska maskineri som det man 
anar bakom beskrivningen av Orfeus’ andra dröm hos Stagnelius:

I ryslig natt sig dödens natt förbytte,
Afgrundens klippor i en lägre afgrund,
Hemskt brakande, från sina throner föllo,
Af åskor genljöd skuggornas Olymp.

(236 ff.)

Tordönet hör emellertid också hemma i den antika sagan om Orfeus, och det är 
värt att påpeka att Jacobi här följt de klassiska auktoriteterna mycket nära, me
dan Stagnelius för in tordönsmotivet i ett något annorlunda sammanhang och 
sannolikt med anknytning till evangeliernas skildring av händelserna kring Jesu 
död. I den version av sagan som Vergilius ger i fjärde boken av Georgica hörs 
åskan tre gånger just som Orfeus vänder sig om och därigenom förlorar Eurydike 
för andra gången: »terque frågor stagnis auditus A ver nis».9

Andra akten i Jacobis sångspel utgör ett föga dramatiskt mellanspel, i huvud
sak ägnat att motivera huvudpersonens död i sista akten. Orfeus har tomhänt 
återvänt från underjorden och tillsammans med Eurydikes ungdomsväninna 
Deianira, en gestalt som annars hör hemma i heraklessagan, begråter han sitt 5

5 Ovidius, Metamorphoses, 10-11. 7 Jacobi, J. G., Sämmtliche Werke, Bd 4,
0 Strich, F., Die Mythologie in der deut- Zürich 1810, s. 94.

sehen Literatur von Klopstock bis Wagner, 8 Ibid., s. 106.
1, 1910, s. 218. 9 Vergilius, Georgica, 4 :4 9 3 .
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hårda öde. En kör av trakiska kvinnor uppmanar honom emellertid att glömma 
Eurydike för att tillsammans med dem dyrka kärleksguden. Då Orfeus vägrar, 
uppfylls kvinnorna av raseri och hämndbegär, och i sista akten följer så det 
hemska mordet. I kvinnornas rop »Rache, Rache! »* kan man finna en tillfällig 
likhet med körens »Ja, upp till hämd!» hos Stagnelius, men i Bacchanterna är 
det en mera allmän motsättning mellan Orfeus och Dionysos som utgör anled
ningen till mordet. Hos Stagnelius gäller det en djupgående motsättning mellan 
två skilda livsprinciper, hos Jacobi däremot endast en mera konventionell mot
sats mellan två slag av kärlek: den äktenskapliga, ideellt färgade troheten 
kontra den omedelbara njutningen. Också i fråga om motiveringen till Orfeus’ 
död har emellertid Jacobi följt majoriteten av antika auktoriteter, medan Stagne
lius hållit sig till en mera ovanlig och esoterisk version av sagan.

Utöver införandet av Deianira, vilket knappast öppnar några nya perspektiv, 
har Jacobi tillfört legenden endast ett nytt element. Bland de agerande i sång
spelet befinner sig en viss Amedes, fordom präst i templet i Sais och Orfeus’ 
lärare. Enligt en antik tradition skall Orfeus liksom Pytagoras och Platon ha 
hämtat sin vishet från Egypten, men detta är en omständighet som de moderna 
återberättarna av orfeussagan mera sällan finner anledning nämna. Orfeus’ för
hållande till de egyptiska vishetslärorna blev emellertid föremål för stort in
tresse under senare hälften av 1700-talet i samband med det nyvaknade studiet 
av de orfiska hymnerna, och utan tvivel har Jacobi infört sin saispräst i sång
spelet om Orfeus under påverkan av detta utbredda intresse men utan att gå in 
på de idémässiga relationerna mellan orfism och egyptisk religion. Också Stag
nelius’ Bacchanterna innehåller anspelningar på egyptiska föreställningar, dock 
endast i förbigående. Som motivering till sin förkärlek för grottor säger Timon 
bl. a.: »Tempel de mig synas, / Dem Isis sjelf sig byggt» (58 f.), och Gorgias 
uttrycker sin förundran över den dröm Orfeus berättat för honom med orden:

Hur underbart! O finge jag i lifvet
En blick dock smyga bakom Isis-slöjan!

(208 f.)

För att rätt kunna förstå dessa sammanställningar av orfiskt och egyptiskt måste 
man något känna till den tolkning som förromantikerna gav de orfiska hym
nerna.

Samma epok som med sådan hänförelse studerade den fornnordiska folkdikt
ningen, som entusiasmerades av den gamla keltiska poesien och ivrigt hopsam
lade lämningarna av den anonyma folkviselitteraturen, samma epok kastade 
sig ju också med nymornade ögon över den äldsta grekiska diktningen. Home- 
ros blev föremål för omvärdering och Iliaden och Odysséen uppfattades som 
dikter framsprungna ur folksjälens djup. Men Homeros’ verk ägde ändå inte 
samma mystiska tjusning som den gamla grekiska hymnlitteraturen, vilken med 
sin dunkla form och sitt anonyma väsen framstod som exempel på själva »ur
dikten». Den anda i vilken Orfeus och de orfiska hymnerna tolkades vid denna 
tid kan illustreras med några citat ur Herders år 1774 utkomna verk Aelteste 
Ur kunde des Mens ch enges chlechts:

1 Jacobi, a. a., s. 140.
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O rpheus, der Prophet und Gesetzgeber und Erfinder des Griechischen Alterthums —- 
welch ein Wundermann! Genau eben derselbe als der Aegyptische H erm es. Eben dieselbe 
Prädikate, Schriften, und Erfindungen, die man jenem zuschreibt: die B uchstaben , die 
M u sik , die L eier  mit sieben Saiten, die N a tu rk u n d e , M a g ie  und W eissagu n g , die A s tr o 
lo g ie  und W e lte n k ä n n tn iss , insonderheit aber T h e o lo g ie , P oesie , und G e se tzg eb u n g  —  
alles findet sich bei O rp h eu s  wieder.

O rp h eu s H ym n e n :  die aufgefangnen, zugekleideten Sangweisen, die wir haben, was 
sind sie, bis auf ihre g esa m m te  Z a h l anders, als zers tü ck te  G lie d e r  des U rgesangs a ller  
W esen :  reiche Glossen und Varianten Eines S ch ö p fu n g svo rb ild es  v o ll  G o tth e it  u n d  
K rä fte :  verworfne, geheiligte, balsamirte G eb ein e  des lebendigen D ich ters , der Himmel 
und Erde gemacht hat.2

Sammanställningen av Orfeus och Hermes Tresmegistos är inte Herders egen 
idé. Han nämner att det fanns en relativt omfattande litteratur i ämnet men 
bygger för sin del främst på en viss Jablonski, vilken han trots tillfälliga pole
miska utfall betraktar som en auktoritet på området.3 I ett avseende går emel
lertid Herder långt utöver såväl Jablonski som många av dennes vetenskapliga 
kollegor: det entusiastiska tonfallet är hans eget. Hans utläggning av Orfeus’ 
betydelse och hymnernas väsen syftar inte enbart till att meddela fakta och idéer 
utan också till att förmedla något av den berusande allkänsla som han själv 
funnit i hymnerna.4

Det är denna sida av orfismen som synes ha betytt mest för den förromantiska 
och romantiska diktningen. Till de dikter som influerats av den orfiska poesien 
hör bl. a. Goethes och Hölderlins hymner i klassisk anda, Novalis’ »Hymnen 
an die Nacht» —  en av de orfiska hymnerna riktar sig just till natten — och 
i Sverige Thorilds »Passionerna», såsom Gustaf Fredén demonstrerat.5 Orginal- 
texten utgavs i skilda kommenterade upplagor och översättningar saknades inte 
heller; Kosegarten t. ex. överflyttade till tyska de hymner som riktar sig till 
naturen, solen, månen, jorden, sömnen och natten.6

Det var inte bara forntidsdunklet och entusiasmen i de orfiska hymnerna som 
tilldrog sig romantikernas intresse. Fredén har i några studier gjort gällande att 
mycket av romantikens monistiska naturdyrkan går att återföra på impulser från 
orfismen. Den främsta inspirationskällan skulle vara den tionde orfiska hym
nen, vars början här skall återges i Kosegartens översättning, tryckt i sjätte ban
det av dennes samlade verk från år 1813:

O Natur, Allmutter, erfindungsselige Göttinn!
Erst’ und Aeltest’ und Lezte, Verehrteste, Oberste Aller,
Herrscherinn, Königinn, Weltenbezwingerinn, Nimmerbezwungene, 
Nimmerbezwingbare, Nimmerzerstörbare, Preisliche, Hohe,
Heimliche, Nächtliche, Hehre, Heroinn, Männinn und Jungfrau,
Die du geräuschlos wandelst auf schwerzuergründendem Pfade,
Jedem gemeinsam bist, und Gemeinschaft pflegest mit keinem,

2 Herder, J. G., Aelteste Urkunde des 
Menschengeschlechts, Bd 1, Riga 1774, s. 
240, 241.

3 Ibid., s. 165, not a; se också s. 184. P. E.
Jablonski har i sin Pantheon Aegyptiorum,
I—III, Frankf. 1750-52, behandlat frågan om 
Orfeus’ samband med egyptisk religion.

é Herders betydelse för romantikens syn 
på Orfeus och de orfiska hymnerna har be

lysts av Fredén, a. a., s. ii9 ff . Om speciellt 
Goethes förhållande till orfismen se också 
Ernst Maass, Goethe und die Antike, 1912, 
s. 504 f.

0 Fredén, G., Kraft av evighet i Samlaren 
1952, s. 88-98.

6 Kosegarten’s Dichtungen, Bd 6, Greifs
wald 1813, s. 163-176.
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Vater- und Mutterlos selbst Daseyn und Leben dem All gibst;
Starke, Gewaltige, Kühne, Zerstöhrende, Höchste der Kräfte,
End- und beginnlos selber, doch alles beginnend und endend7

Naturen personifierad och uppfattad som en gudinna hyllas här som tillvarons 
urgrund och livgivande princip. Från henne utgår allt och i henne förenas allt, 
hon är den skapande makten och skapelsen uppfattas som god. Det är inte svårt 
att förstå att en generation som insupit Rousseaus naturevangelium hälsade 
denna hymns budskap med hänförelse, och Fredén har övertygande visat att ra
der som dessa ur Thorilds »Passionerna» måste ses mot bakgrund av orfismen:

Som i dig, O Natuf, en enda rådande ALLKRAFT 
Oupphörligt skapar, och oupphörligt förstörer:
Evig, underfull.8

Det torde vara överflödigt att vidare exemplifiera detta motivs utbredning un
der romantiken — vad som redan sagts är nog för att visa att vi här har att göra 
med en åskådning som inte delades av Stagnelius, åtminstone inte under större 
delen av hans liv. Utifrån sin djupt dualistiska världsåskådning betraktade han i 
likhet med gnostikerna skapelsen som ett verk av den mörke Demiurgen — ett 
verk för vilket inga goda gudar kunde göras ansvariga. Det är således inte att 
vänta att Stagnelius skulle hylla den skapande Naturen som gudinna, och de 
spår av de orfiska hymnernas språk man kan finna i Bacchanterna är av något 
annat slag. Det torde emellertid stå klart att den apostrof, som inleder Orfeus’ 
första replik i dramat, är sant orfisk till sin natur:

Jag helsar dig, du blåa 
Oändlighet, som hvälfver öfver mig 
Din klara rund, af inga stöder buren,
Från morgonens till nedergångens land,
Från Söderns dolda region till Norden!
Jag helsar dig, o sol, hvars underljus 
Med gyllne strålar rummets allhet möter,
Som formen väsendet, som ordet tanken,
Som menskans urbild Gud! Dig ock min helsning,
Du gröna jord, som till ditt modershjerta 
Med stilla kärlek sluter lifvets släkt,
Den Högstes barn, hans kroppsliggjorda tankar!
Jag helsar dig, gudomliga Triad!
Än i ditt tempel vandrar jag med fröjd,
Än bland naturens strålande symboler.

(113 ff·)

I sina kommentarer till Bacchanterna har Böök angivit en rad antika källor 
som kan tänkas ha inspirerat ovanstående passage. Förutom de orfiska hymnerna 
nämner han körpartier ur verk av samtliga de tre stora tragöderna och dessutom 
några lärda skrifter från 1700-talet enligt vilka orfismen innehåller ett slags 
treenighet motsvarande Stagnelius’ himmel, sol och jord.9 Man kan alltså på

7 Ibid., s. 163 f.
s Thorild, Samlade skrifter, 1, Uppsala

1819, s. 32. Den svenska romantikens intresse 
för orfismen belyses av det faktum att förslag 
väcktes om att det som senare blev Aurora- 
förbundet skulle kallas »Orfikerne» eller

»Orpheiska» förbundet. Se S. Magnusson, 
D et rom antiska genom brotte t i Auroraför- 
bundet, (Diss. Sthlm), 1936, s. 149.

9 Böök, kommentarer i Sami. skr., 5, s. 
433 f.
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goda grunder anta att Stagnelius avsett att ge Orfeus’ första monolog associatio
ner både till antik tragedi i allmänhet och till mera specifikt orfiska tanke
gångar. Men det är en modifierad orfism som väsentligen avviker från den lära 
som predikas i den tionde hymnen, »O Natur».

Genom att rikta sin hyllning också till den gröna jorden och »lifvets släkt» 
visar Orfeus att han inte är den alltigenom världsfrånvände asket som hans lär
junge Timon vill göra honom till (se ovan sid. 124), men steget är ändå långt 
till den orfiska naturdyrkan eller livstron sådan den uppfattades av de tidiga 
romantikerna. Den sista av de nyss citerade raderna ur Orfeus’ monolog är av
slöjande: än vandrar han med fröjd »bland naturens strålande symboler». Han 
hyllar naturen men inte som en gudom eller yttersta livsprincip utan som en 
värld av symboler —  dvs. symboler för den himmelska idévärlden. Den pla- 
tonska grundåskådningen, dualismen mellan himmelskt och jordiskt, består 
alltså, även om man i Bacchanterna kan finna en tendens att mildra skärpan i 
motsatsförhållandet och att genom försonlighet överbrygga klyftan. Det bör på
pekas att en platonsk grundåskådning är lika väl förenlig med traditionell or
fism som den monistiska naturdyrkan: det rör sig om två parallella linjer inom 
orfismens historia. Den monistiska linjen har studerats av bl. a. Fredén som visat 
att det motiv som givit hans bok dess namn, Orpheus and the Goddess of Na- 
ture, utgör en kontinuerlig tradition från antiken till romantiken. Följer man 
den andra linjen finner man att Orfeus uppfattats som en »platoniker före Pla
ton», vilket redan Böök påpekat,1 och som instiftaren av de heliga mysterierna. 
Orfeus förbindelse med mysteriereligionerna framhävs redan av de antika för
fattarna. Ovidius t. ex. talar om en kung Midas, »cui Thracius Orpheus / orgia 
tradiderat».2 Som redan nämnts sammanställde man under 1700-talet Orfeus 
med den egyptiske Hermes varigenom han också anknöts till platonsk eller ny- 
platonsk filosofi. Ända från sitt första framträdande under renässansen var ju 
den hermetiska filosofien genomsyrad av nyplatonska tankegångar och föreställ
ningar, och i den syntes som Jablonski, Herder och andra gör av egyptisk och 
grekisk vishet, av Hermes, Orfeus, Pytagoras och Platon, ingår det element av 
hieroglyfisk symbolism — »naturens strålande symboler» —  or fisk mysteriereli- 
gion och platonsk filosofi. Sin karaktär av mysteriepräst bibehåller Orfeus i viss 
mån i Stagnelius’ drama. Styckets slutord rör just den fråga som för de initie
rade var viktigare än någon annan: frågan om dödsförberedelsen, om evighets
hoppet och om själens sanna rening.

Det fanns således två slag av orfism att välja på, två skilda uttolkningar av 
hymnernas och traditionens innebörd: den monistiska naturdyrkan och den pla- 
tonskt dualistiska mysterieläran. Det är föga förvånansvärt att Stagnelius anslöt 
sig till den senare riktningen, låt vara med vissa eftergifter åt den förra. Av ana
lysen av Bacchanterna framgick det att dramat i hög grad bygger på spänningen 
mellan kontraster och motsatser samt deras förening eller försoning. Orfeus 
själv är hos Stagnelius höjd över motsättningarna även om han faller offer för 
fanatismen. Han ser till det bästa hos båda parter och finner att fiendskapen 
grundar sig på okunnighet och fanatism. I slutmonologens försonliga budskan 
innefattas både fiender och vänner och Orfeus’ karaktär av frälsaregestalt fram-

1 Böök, Stagnelius, 1919, s. 461. 2 Ovidius, Metamorphoses, n : 9 2 f .
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står klart. Den dramatiska spänningen i skådespelet bygger dock på motsätt
ningarna mellan Orfeus och hans anhängare å ena sidan och Dionysos och hans 
anhängare å den andra, denna motsättning må sedan visa sig vara hur skenbar 
som helst.

Som ett komplement till den tidigare gjorda interna analysen av dramat skall 
i det följande diskuteras i vad mån Stagnelius kan ha funnit stöd för sin antite- 
tiska grundtanke inom orfeuslitteraturen och den klassiska mytologien samt där
efter i vad mån man kan finna förebilder till Orfeus som medlare och frälsare
gestalt.

Till dem som tyckt sig finna en kluvenhet inom orfismen och Orfeus’ väsen hör 
Friedrich Schlegel. I sin år 1798 publicerade första del av Geschichte der Poesie 
der Griechen und Römer ägnar han ett kapitel åt vad han kallar den grekiska 
diktens »Orphische Vorzeit». Han framlägger däri den teorien att den grekiska 
dikten skulle ha sina rötter i vissa orgiastiska mysteriekulter och att Orfeus och 
hans son Musaios vore att betrakta som personifikationer av det prästerskap som 
övervakade och i dikt besjöng dessa mysterier. Schlegel tycker sig urskilja två 
olika komponenter i mysteriekulten. Han inskärper å ena sidan att »Orgiasmus, 
festliche Raserey in gesetzlichen Gebräuchen, die einen geheimen heiligen Sinn 
umhüllt, war ein wesentlicher Bestandtheil des mystischen Götterdienstes.»3 Å 
andra sidan finns det ett mera förandligat drag inom orfismen, vilket Schlegel 
framhäver genom att kontrastera den orfiska diktningen med den homeriska: 
»Wichtiger aber und entscheidend ist es, dass Homeros sich nirgends zum Be
griff oder zum Gefühl des Unendlichen erhebt, auf welches sich alle mystischen 
Handlungen und Lehren so sichtbar durchgängig beziehen.»4 Med en anknyt
ning till mytologiska termer skulle man kunna säga att det orgiastiska raseriet 
utgör orfismens dionysiska pol och oändlighetskänslan dess apollinska. Om man 
inte tolkar dessa termer i alltför snäv nietzscheansk mening, lämpar de sig ut
märkt väl för att beskriva de två polerna eller principerna i Stagnelius’ Bacchan
terna; det förtjänar påpekas i detta sammanhang att en forskare som Richard 
Benz i Schlegels utläggning av den »orfiska förtiden» funnit fröet till antikupp
fattningen i Nietzsches Geburt der Tragödie, tili den berömda antitesen mellan 
apollinskt och dionysiskt.5

Om man med Friedrich Schlegel karakteriserar orfismens båda poler som 
oändlighetskänsla och orgiastisk yra, är det inte svårt att visa på orfiska drag i 
Bacchanterna. Oändlighetskänslan kommer klarast till uttryck i Orfeus’ invoka
tion »Jag helsar dig, du blåa / Oändlighet» (113L) och indirekt är den också 
förnimbar i hans »svanesång» (959 ff.). Den orgiastiska yran å andra sidan in
karneras i dramat av korförerskan och hennes följe; närmare exemplifiering är 
härvidlag överflödig. Helt naturligt har Stagnelius förknippat dessa två mot
satser eller poler med Apollon och Dionysos och däri ligger varken något orgi- 
nellt eller anmärkningsvärt. Vad som är mera intressant är däremot Orfeus’ re

3 Schlegel, Fr., Geschichte der Poesie der 5 Benz, R., Die deutsche Komantik. Ge-
Griechen und Römer, Bd 1, 1. Abth., Berlin schichte einer geistigen Bewegung, 1937, s. 
1798, s. 6. 69 f.

4 Ibid., s. 20.
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lationer till dessa två gudomligheter inom Stagnelius’ drama. Analysen av dra
mats uppbyggnad och symbolstruktur gav vid handen att den motsättning som 
under styckets tidigare del synes råda mellan Orfeus och Dionysos efter hand 
överbryggas för att till slut framstå som helt skenbar. Stagnelius’ orfeusgestalt 
rymmer alltså starka dionysiska element liksom den också, och i första hand, är 
apollinsk. Man skulle kunna uttrycka saken så att Stagnelius’ Orfeus är förmed
laren mellan Apollon och Dionysos, vilka i och för sig framstår som oförson
liga motsatser. Den dramatiska spänningen i Bacchanterna består helt enkelt i 
att huvudpersonen inplacerats i ett mytologiskt kraftfält vars högspänning le
der till hans död. I det konsekventa fasthållandet vid denna grundidé ligger väl 
det särpräglade i Stagnelius’ version av orfeussagan, men han har fördenskull 
inte på något sätt gjort våld på det mytologiska källmaterialet. En kort översikt 
skall visa hur man av ålder uppfattade Orfeus’ relationer till Apollon och Dio
nysos.

När Stagnelius låter Timon kalla Orfeus »Apollos höge son» (63), följer han 
den mest utbredda traditionen beträffande Orfeus’ börd. Vissa antika källor be
nämner visserligen sångarens fader Oiagros, men hans andliga släktskap med 
Apollon är oomtvistad. Ovidius t. ex. kallar honom »vates Apollineus».6 Det 
rena och klara i Orfeus’ väsen understryks av att han är ljusguden Apollons son, 
vilket Stagnelius inte försummar att framhålla:

Det Siarn är, den höge, den åt solen 
Kalliopé bland Pindens lagrar bar.

(102 f.)
Hell dig, Kalliopés och ljusets Son

( i 5 3 )

Enligt traditionen var Apollon också Orfeus’ läromästare, och den berömda ly
ran fick Orfeus i gåva av sin mentor. En av de vanligaste bilderna av Orfeus 
inom poesien framställer honom, som redan påpekats, som de vilda djurens be- 
tvingare: alla varelser trollbinds av tonerna från hans lyra. Konsten att spela på 
detta sätt hade han lärt av Apollon, vilken framställes i samma roll i Euripides’ 
Alkestis. Så här beskrivs skaldegudens spel i en modern euripidesöversättning:

Fläckiga lodjur,
gripna av tonernas makt,
vandrade fredligt bland fåren.
Lejon från Otrys i brungula hopar 
stego ur klyftorna fram.
Den spräckliga hjortkalven 
dansade efter hans lyra: 
på ilande fötter
den överskred barrskogens bryn, 
lockad av strängaspelet.7

Om man läste denna strof utan att känna till dess sammanhang, skulle man sna
rast tro att den syftade på Orfeus och inte på Apollon, guden som vaktade Ad- 
metos’ hjordar och skyddade dem för vilddjuren. Stagnelius alluderar för övrigt 
just på denna episod ur Apollons liv i Bacchanterna:

e Ovidius, M etam orphoses, 11: 8. 7 Euripides’ A lkestis  i Fyra grekiska dra
m er övers, av H j. Gullberg, i9 6 0 , s. 118.
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Admeti hjordar vaktar på Thessaliens fält
(1005)

Det kan alltså utan reservationer fastslås att Orfeus framstår som en rent apol- 
linsk gestalt såväl inom den klassiska traditionen som i Stagnelius’ drama.

Över ljusets son faller emellertid en dionysisk skugga av mörker, som Karl 
Kerényi så träffande uttryckt det.8 Denna skugga är förnimbar både i de antika 
orfeussagorna och hos Stagnelius. Sin första bekantskap med mörkrets makter 
gjorde Orfeus då han nedsteg till Hades för att hämta sin brud — så som en gång 
Dionysos nedsteg till dödsriket för att återföra sin moder Semele till livet.9 Be
röringspunkterna mellan Orfeus och Dionysos består annars inte i överensstäm
melser i mytologiska episoder eller attribut utan i lära och kult. Enligt flera an
tika auktoriteter var det Orfeus som instiftade de dionysiska mysterierna, och 
flera av romantikens mytologer betraktade orfismen som en dionysisk eller 
backisk religion. Till dessa mytologer hör den lärde och inflytelserike Friedrich 
Creuzer vars Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen 
utkom i ny upplaga just vid den tid då Stagnelius antas ha arbetat på Bacchun
terna} Creuzers framställning av Orfeus’ förhållande tili Apollon respektive Dio
nysos har så stora likheter med Stagnelius’ att en direkt påverkan inte är ute
sluten.2 Dessutom kunde Stagnelius där finna hänvisningar till de viktigare stäl
lena i den klassiska litteraturen som behandlar denna sida av orfismen.

Creuzer ställer de olika källorna emot varandra och finner motsättningar av 
just det slag som Bacchanterna bygger på. Hans formulering av problemet för
tjänar att utförligt citeras i detta sammanhang:

Dass verschiedene Orphische Systeme angenommen werden müssen, gehet aus Allem 
hervor. Man erwäge nur Folgendes: Aeschylus hatte in den Bassariden einen Orpheus, 
der Calliope Sohn, auf die Bühne gebracht, dem Apollo die Lyra gegeben, der den He- 
lius, den er Apollo nannte, für den grössesten Gott hielt, und den Dionysus nicht 
verehrte; weswegen er auf dessen Veranstaltung von den Bassariden zerrissen ward (Era- 
tosth. Cataster, cap. 24. pag. 19 Schaub.). Das ist also ein von Bacchantinnen getödteter 
Orpheus. Bekanntlich legte man dieser blutigen Handlung auch ganz andere Motive 
unter. So lesen wir gleich in der Erzählung desselben Inhalts beim Hyginus (Poet. Astro
nom. II. 7. p. 439 Staver.): Orpheus sey deswegen von den Mänaden umgebracht wor
den, weil er des Dionysus Mysterien ausgekundschaftet habe. In der Sage der Delphier 
(bei Pausanias X. 7. §. 2.) ist aber von einem Orpheus die Rede, der auf seine geheime 
Wissenschaft zu stolz war, um sich in einen Pythischen W ettstreit im Gesang zu Ehren 
Apollo’s einzulassen, wie doch der Creter Chrysosthemis, ingleichen Philammon und 
Thamyris gethan; in welcher W eigerung ihm auch sein Schüler Musäus getreu blieb. —  
Also ein Orpheus, der am heiligen Orte des A p o l l o  nicht auftreten will; —  so wie 
der obige sich weigerte dem D i o n y s u s  zu huldigen. Und nun lesen wir ja auch 
bestimmt, dass Orpheus des D i o n y s u s  Mysterien erfand (Apollodor. I. 3. 2.). W ir 
sehen das Bild des Orpheus neben dem Dionysus in Tempeln des alten Griechenlands auf
gestellt (Pausan. V. cap. 26. §. 3.), und werden also ganz wieder auf den Punkt zurück
geführt, auf den uns oben Herodotus gestellt hatte, wenn er (II. 81.) O r p h i s c h  und 
B a c c h i s c h  für einerlei erklärt.3

8 Kerényi, K., G rekiska hjältesagor, i960 , 
s. 260.

0 Den äldsta kända källan till denna sam
m anställning är D iodorus’ Bibliotheca, 4. 
25. 4.

1 Creuzer, Fr., Sym bolik  und M ythologie

der alten Völker, besonders der Griechen, 3, 
2. Aufl., 1821.

2 Olle H olm berg har i en uppsats i Sam 
laren 1933, s. 156, framkastat den tanken att 
Creuzers arbete skulle kunna vara Stagnelius’ 
huvudkälla i fråga om orfeusmyten.

3 Creuzer, a. a., s. 148 f.
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Creuzer förklarar dessa motsättningar genom att anta en historisk utveckling, 
en succession av olika orfiska skolor. Först en rent apollinsk skola som konfron
terades med den från Indien eller Egypten kommande dionysiska kulten. Där
vid uppstod en dionysisk orfism, som till en början bekämpade den tidigare apol- 
linska för att till slut försonas med denna.4 Creuzer räknar alltså med ett slags 
religionssyntes inom ramen för orfismen, och i Bacchanterna uppträder ju Or- 
feus just som försonaren som utjämnar motsättningar och pläderar för de olika 
kulternas likavärde:

Tron mig! En Gud blott gifves. Han må kallad bli 
Apollon, Dionysos, Egids-skakarn Zevs.
Om maktens vigg han slungar från Olympens thron,
Admeti hjordar vaktar på Thessaliens fält,
Omdansas av Satyrer vid cymbalers klang,
Han alltid är den enda sanna Guden dock.

(1002 ff.)

Frånsett att Stagnelius tillägger Zeus svarar hans tankegång mycket nära mot 
Creuzers.

Trots sina rikliga hänvisningar till den antika litteraturen nämner Creuzer i 
detta sammanhang ingenting om att frågan om förhållandet mellan Dionysos 
och Apollon utförligt diskuterats i första boken av Macrobius’ Saturnalia, där de 
båda gudomligheterna mer eller mindre identifieras bl. a. under hänvisning till 
de orfiska hymnerna. Man kan givetvis inte utesluta möjligheten att Stagnelius 
studerat Macrobius, och denne kan tillsammans med Creuzer ha givit honom 
väsentliga delar av materialet till Bacchanterna.

Med sin något primitiva metod för jämförande religionsforskning sammanför 
Macrobius ett antal gudomligheter och gör gällande att de ursprungligen var en 
och densamme. I det avsnitt som är av relevans för Stagnelius’ drama driver han 
tesen att Dionysos, också kallad Liber eller Bacchus, i själva verket är densamme 
som solguden Apollon, även kallad Helios. (Som framgår av Creuzers ovan ci
terade påpekande dyrkade Orfeus enligt Aiskylos solguden Helios under namn 
av Apollon.) Macrobius styrker sin tes genom att anföra olika offerseder och 
andra religiösa riter vilka tydligtvis bygger på en förväxling eller sammanbland
ning av Apollon och Dionysos. Dessutom anför han passager i den grekiska lit
teraturen som i detta sammanhang är av största intresse. Tragöderna t. ex. cite
rar han i följande ordalag:

Et nequis opinetur diversis dis Parnassum montern dicatum, idem Euripides in Licym- 
nio Apollinem Liberumque unum eumdemque deum esse significans scribit:

δέσποτα φιλόδαφνε Βάκχε, ΓΙαιάν ’Άπολλον ευλυρε.

Ad eamdem sententiam Aeschylus:
ό κισσεύς Α πόλλω ν, ό Βακχείος ό μάντης.5

Euripides hyllar alltså som en och samme mästare Bacchus, älskaren av lagern, 
och Apollon, även kallad Paian, han med den välljudande lyran, medan Aisky-

4 Ibid., s. 166 f. ken text Stagnelius kan ha studerat är givet-
5 Macrobius, Saturnalia, bok 1: 18. (H. vis omöjligt att avgöra. Jfr t. ex. Macrobius,

Bornecques utg., Paris 1937, s. 194.) Läsar- Opera ad optimas editiones collata, 1, 1788,
terna i äldre utgåvor varierar obetydligt; vil- s. 299.
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los talar om Apollon som en murgrönsbekransad, bacchiskt inspirerad siare. 
Bland Macrobius’ grekiska citat finner vi två intressanta rader som tillskrivs 
Orfeus:

Solem Liberum esse manifeste pronuntiat Orpheus hoc versu:
'Ή λ ιος δν Διόνυσον έπίκλησιν καλέουσιν.

Et is quidem versus absolutior, ille vero ejusdem vatii operosior: 
εις Ζευς, εις Ά ίδη ς , εις 'Ή λιος, εις Διόνυσος.6

Den sista raden, »en Zeus, en Hades, en Helios, en Dionysos», är som Macro
bius framhåller mera svårtolkad, men det är inte uteslutet att den givit Stagne
lius impulsen till de nyss citerade raderna:

En Gud blott gifves. Han må kallad bli 
Apollon, Dionysos, Egids-skakarn Zevs.

(1002 f.)

Den spänning som i Bacchanterna råder mellan den apollinske Orfeus och 
Dionysos är således inte en fri konstruktion av Stagnelius, och inte heller den 
syntes och försonliga anda vari dramat utmynnar. Men vilket var då hans syfte 
när han tog upp orfeussagan till dramatisk behandling? Rent litterära ambitio
ner och strävanden förklarar säkert mycket: som Stagnelius själv säger i före
talet till Bacchanterna ville han skapa ett skådespel i klassisk anda, och den har
moniska balanseringen av motstridande motiv och symboler har kanske bara den 
berett honom en viss tillfredsställelse. Därtill kommer hans väldokumenterade 
religionshistoriska intresse och hans böjelse för teologisk eller teosofisk speku
lation, vilka båda kunde finna stimulans i den ovisshet och det dunkel som om
ger orfismens ursprung och väsen. Flera forskare har dock gått ett steg längre 
och gjort gällande att den grundläggande antitesen i Bacchanterna utgör en åter
spegling av konflikter och motsättningar i Stagnelius’ eget liv. Med den ofull
ständiga kunskap man har om hans liv måste man emellertid vara mycket för
siktig i sina försök att tolka dramat på detta personliga sätt. Att det är en per
sonligt upplevd problematik Stagnelius gestaltar kan knappast betvivlas, men 
att precisera dessa upplevelsers art är synnerligen vanskligt, vilket torde framgå 
av följande exempel.

Ehuru inga säkra bevis föreligger, antas det allmänt att Bacchanterna skrevs 
under Stagnelius’ vistelse i sin hemstad Kalmar under åren 1821-1822, och man 
har sökt finna förebilder eller motsvarigheter till personerna i dramat inom för
fattarens umgängeskrets i Kalmar. Inspirerad av några anmärkningar i Vilhelm 
Andersens Bacchustoget i Norden har Böök slagit in på denna tolkningsväg, se
nare följd av bl. a. Olle Holmberg.7 I stora drag går dessa skribenters åsikt ut 
på att backanterna i dramat lånat drag av Stagnelius’ levnadsglada och smått ut
svävande umgängesvänner i Kalmar, medan de världsfrånvända orfikerna repre-

G Bornecques utg., s. 198; jfr 1788 års 
uppl., s. 302.

7 Andersen, V., Bacchustoget i N orden , 
Khvn 1904, s. 240 ff; Böök, Stagnelius, 1919,
1 0 - 6 1 1 5 4 0 3 7  Samlaren 1960

s. 470; Holmberg, O., Stagneliusproblem  i 
Samlaren  1933, s. 156—167, samt i samme 
förf:s Sex kapitel om Stagnelius, 1941, s. 
230 ff.
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senterar författarens sinnesförfattning under de föregående, teosofiskt och gnos- 
tiskt inspirerade stockholmsåren. Som stöd för denna åsikt anföres bl. a. att en 
av Lyds’ repliker i dramat påminner om en liten tillfällighetsdikt som Stagne- 
lius riktade till en av sina kalmarvänner.8 Denna tolkning av Bacchanterna före
faller kanske bestickande, men det torde ändå kunna ifrågasättas om inte den 
som i 1820-talets muntert småborgerliga dryckeslag i Kalmar ser en manifesta
tion av samma anda som drev de trakiska menaderna att slita Orfeus’ kropp i 
stycken — om inte han blundar för det demoniska i den dionysiska besattheten.9

De personliga konflikter som Stagnelius gestaltat i motsatsen mellan apol- 
linskt och dionysiskt torde vara av mera allmänmänsklig art, vilket inte innebär 
att de skulle vara mindre intensivt upplevda. Om man har i minnet att Bacchan
terna sannolikt skrevs av en dödsmärkt man vars korta liv varit uppfyllt av 
grubbel över den sinnliga livsnjutningens oförenlighet med andens strävan efter 
frälsning, en man som i sin diktning prövat en rad mer eller mindre extremt 
religiösa livshållningar samtidigt som han drev sin av sjukdom plågade kropp i 
allt djupare förnedring och slaveri under gifter — om man håller detta i minnet 
får dramat en vidare spännvidd, och man uppfattar då försoningstanken som ett 
av de viktigaste elementen. Det personliga, inre behovet av frälsning ur förtä
rande konflikter synes för Stagnelius ha sammansmält med en mera opersonlig 
spekulation över den religiösa frälsningstanken och Kristi förebådande i den 
klassiska mysteriereligionen. Och sitt höga allvar får Bacchanterna genom sin 
dödsnärhet; slutorden som rymmer dramats budskap säger att rening och fräls
ning vinnes endast genom lydnad för Hermes, här i sin roll av Psykopompos, 
själaföraren, han som öppnar och tillsluter dödsrikets port. Också försonaren Or
feus måste liksom Kristus lida dödens fasor före det slutliga förhärligandet.

Inte heller genom att göra Orfeus till en försonings- och frälsaregestalt har 
Stagnelius emellertid gjort våld på traditionen. Avslutningsvis skall något sägas 
om bakgrunden till Stagnelius’ utformning av orfeusgestalten i denna anda.

Stagnelius framställer Orfeus som en förelöpare till Kristus, därom är alla 
forskare eniga. Men varpå denna parallellisering grundar sig har inte närmare 
undersökts, och inte heller på vad sätt Pan går att placera in i detta mönster så 
som uppenbarligen sker i Orfeus’ tre drömmar i skådespelets början. Man har i 
allmänna ordalag talat om inflytande från romantikens religionssynkretistiska 
läror, om Schellings religionsfilosofi som introducerades i Sverige av bl. a. Gei- 
jer, och utan tvivel har Stagnelius tagit djupa intryck av denna åskådning. Men 
då varken Orfeus eller Pan hör till de gestalter och gudomligheter som i allmän
het under romantiken jämfördes eller rent av jämställdes med Kristus, får man 
söka sig längre tillbaka i tiden för att finna exempel på liknande parallellise- 
ring.

Forskningen rörande Stagnelius’ gnostiska diktning har påvisat hans stora be
läsenhet inom såväl nyplatonsk som patristisk litteratur, och det är inom den 
senare sfären man kan finna de första försöken att inordna Orfeus i den kristna 
läran och mytologien. Som flera moderna studier har klarlagt var det framför

8 Se Böök, Stagnelius, 1919, s. 473. tikern  Stagnelius, 1, i Samlaren  1923, s. 50 f.
9 Sven Cederblad har också ställt sig skep- Detsamma gäller S. Björck i N y  ill. svensk

tisk inför den böökska teorien. Se Rom an- litteraturhistoria, 3, 1936, s. 171.
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allt Klemens av Alexandria som tog upp frågan till ingående behandling.1 Till 
att börja med bekämpade han orfismen som en av den framträngande kristen
domens allvarligaste fiender, men såsmåningom tycks han ha funnit att fienden 
kunde förvandlas till en bundsförvant: man behövde inte se Orfeus som en mot
ståndare till Kristus, bara som en föregångare vilken dunkelt anat det kristen
domen utsäger klart. Detta inlemmande av en gestalt ur den klassiska mytolo
gien i den kristna föreställningsvärlden är ju inte på något sätt enastående. Den 
kristna omtolkningen av Orfeus och orfismen är bara ett exempel på den utvid
gade form av typologi som många av kyrkofäderna ägnade sig åt. Liksom man 
i Gamla Testamentets berättelser såg ett slags prefiguration av Kristi liv och 
gärning, så tolkade man också de hedniska myterna som ett förebådande av den 
kristna uppenbarelsen. Rent praktiskt kan denna tolkningsprincip väl ses som 
ett led i kyrkans strävan att övervinna det motstånd som den klassiska heden
domen erbjöd, men bakom den ligger en föreställning som återupplivades just 
under romantiken, nämligen den att alla jordens religioner och mytologier byg
ger på en och samma uruppenbarelse från vilken de avlägsnat sig i större eller 
mindre utsträckning och som förnyades och bekräftades genom Kristus.

Var fann man då anknytningspunkterna mellan Orfeus och Kristus? Kristen
domen framträdde under antiken ibland som ett slags mysteriereligion och hade 
bl. a. det gemensamt med orfismen, att den gjorde anspråk på att ha övervunnit 
döden, varför den kunde tillförsäkra sina anhängare evigt liv. Men likheterna 
ligger inte bara i läran utan också i själva »myten». Detta belyses av ett senare 
verk skapat inom den romerska kyrkans hägn och sannolikt inspirerat av Kle
mens av Alexandria: Calderons auto El divino Or feo. Huruvida Stagnelius kände 
till detta verk är väl tvivelaktigt, även om romantikens intresse för just Calde
ron var mycket stort. Kanske hade han hört talas om skådespelets grundidé, som 
är enkel men slående. Orfeus som nedstiger till dödsriket och därigenom befriar 
sin brud från döden, blir till en symbol för Kristus som genom sin död befriar 
sin brud —  kyrkan eller själen — från dödens makt och räddar henne till evigt 
liv.2 Men Orfeus förmådde dock inte rädda Eurydike, kanske man invänder; så 
var han heller inte Guds son, bara en föregångare och en förebådare, är det svar 
som kan ges om man vill lösa problemet i patristisk eller romantisk anda.

Det är egentligen anmärkningsvärt att ingen inom den tyska och svenska ro
mantiska litteraturen före Stagnelius gjort Orfeus till huvudperson i ett religions
filosofiskt inspirerat verk, så väl förefaller myterna om honom att svara mot 
tidens behov. Ansatser finns dock. Så t. ex. hade Novalis planer på att ta upp 
orfeussagan till behandling i slutet av Heinrich von Ofterdingen. Detta slut 
hann han dock aldrig fullborda, men av de fragment som Tieck meddelar i sin 
år 1802 utgivna upplaga av vännens skrifter kan man ana vad han hade i tan
karna. I ett fragment heter det: »Hier ist die christliche Religion mit der heid- 
nischen ausgesöhnt, die Geschichte des Orpheus, der Psyche, und andere werden

1 Se Walter Rehm, a. a., s. 568 f. samt 
dennes källhänvisningar s. 699. G. Fredén 
har tagit upp frågan i Orpheus and the G od
dess of N ature, s. 17 ff. En utmärkt redogö
relse för Orfeus inom den kristna traditionen 
med presentation av källorna inom såväl lit
teratur som bildande konst jämte rikhaltiga

bibliografiska upplysningar finner man i H. 
Leclercqs art. »Orphée» i D ictionnaire d ’ar
chéologie chrétienne et de liturgie, 12: 2, Pa
ris 1936, s. 2735-2755.

2 Se Walter Muschg, a. a., s. 310. Senare 
har också Fredén uppmärksammat Calderons 
version av orfeusmyten, a. a., s. 74 ff.
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besungen.»3 Och i ett annat: »Aussöhnung der christlichen Religion mit der 
heidnischen. Die Geschichte des Orpheus.. .»4 5 Samma tankegång ligger impli
cit i Herders fantasier om en gemensam urkälla till hela människosläktets vis
het, medan mytologer av mera vetenskaplig läggning nöjde sig med att se orfis- 
men som historiskt fenomen. Till dessa senare mera vetenskapligt inriktade 
forskare hör utan tvekan Friedrich Creuzer, men trots detta kan Stagnelius också 
hos honom ha funnit stimulans för sitt spekulerande över Orfeus’ förhållande till 
Kristus. Creuzer citerar nämligen en filolog som hävdar att namnet Orfeus 
skulle vara av semitiskt ursprung och betyda »der Heilende, oder die heilende, 
wieder herstellende, versiihnende Kraft».0

Det komparativa mytologiska mönstret i Bacchanterna kompliceras emeller
tid genom införandet av Pan. Dennes roll eller symbolfunktion i dramat har 
tolkats på olika sätt. Albert Nilsson t. ex. ser Pan som en symbol för naturens 
årliga kretslopp av död och pånyttfödelse; Pans nedstigande i Hades är naturens 
död om hösten.6 Detta utesluter inte en identifikation mellan Pan och Kristus, 
om man uppfattar Kristus i samma anda som i några av Stagnelius’ höstdikter, 
där Han identifieras med hela naturen.7

Denna naturmytiska åskådning har man kallat Stagnelius’ »panteistiska kris- 
tusuppfattning»,8 och det är utan tvivel en beteckning som är mycket träffande 
i fråga om Stagnelius’ tidigare diktning. I Bacchanterna spelar denna åskådning 
dock en underordnad roll.

Fredrik Böök har i sin analys av dramat avvisat Nilssons tolkning och gått 
direkt på parallelliteten mellan Pan och Kristus: båda framstår som frälsarege
stalter genom att stiga ned till dödsriket och där förlossa de fångna.9 Böök näm
ner också, liksom Nilsson, den antika källan till myten om den store Pans död, 
Plutarkos’ skrift De defectu oraculorum, men han tycks mena att den kristna ut
tolkningen av denna berättelse är Stagnelius’ eget verk liksom också förknipp- 
ningen av Pan och Orfeus. På båda dessa punkter kan man emellertid peka på 
möjliga källor till Stagnelius’ konstruktion.

Efter vad som redan sagts om Orfeus’ nära samband med den dionysiska reli
gionen bör det stå klart hur man kunde förknippa Orfeus och Pan: Pan var ju 
en med Dionysos nära lierad gudomlighet och centralfiguren i en orgiastisk 
fruktbarhetskult. I den mån Orfeus betraktas som en dionysospräst, kan han 
också ses som förespråkare för Pan. I sin mytologi behandlar också Creuzer Pan 
och hans anhängare tillsammans med orfismen under den gemensamma rubri
ken »Von der Bacchischen Religion».1 Detta innebär att Pan associeras med 
den orfiska skola som utgår från den tionde orfiska hymnen och dess hyllning 
av naturen som allmodern, och det är som en naturmakt av liknande kosmisk 
art som Pan karakteriseras i Herders förut anförda verk:

Pan, der grosse Weltgott, der auf seiner Flöte sieben ungleiche Röhre die Harmonie 
der W elt spielet. Einst sang er also das Chaos in Ruhe, und heiliger Schauer, Schrecken

3 Novalis, Schriften, Bd 4, 1907, s. 248.
d Ibid., s. 260.
5 Creuzer, a. a., s. 149, not 93.
6 Nilsson, A., Svensk rom antik, 1916, s. 

401 f.
7 Se t. ex. Sami. skr., 2, s. 79 f.

8 Cederblad, S., kap. »Stagnelii panteis
tiska Kristusuppfattning» i förf:s Studier i 
Stagnelii rom antik  (diss. Uppsala), 1923.

9 Böök, Stagnelius, 1919, s. 462 f.
1 Creuzer, a. a., s. 231 ff.
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und Ehrfurcht sind die ewigen Gefährten seines G esangs.------------- Es ist keine M är
chenauslegung dies, wie wir tausendfach elende haben: denn ich führe nur an, und lege 
nichts aus. Die Schriften Orphetts u. s. w. kennen keinen andern Pan, als das allförmige 
und allfruchtbare W eltall.2

Denne demoniske naturgud kan synas ha mycket litet gemensamt med kristen
domen, men en av Herders formuleringar suggererar den tolkning av gudens 
namn som banade vägen för en identifikation med Kristus. »Pan, als das all- 
förmige und allfruchtbare Weltall» — dessa tre sammansättningar med »all» 
är betecknande. Redan under antiken gjorde man nämligen den etymologiska 
feltolkning enligt vilken namnet Pan, Πάν, fattades som identiskt med τό παν, 
dvs. det grekiska ordet för »allt».3 Här fanns en möjlighet till förknippning med 
det gudomliga Ordet som allt skapandes princip.

Under den första kristna tiden tolkades Pan och hans död på två sätt, dels 
som en symbol för den gamla hedniska världen som gick i graven i och med kris
tendomens födelse, dels som en parallell eller ett förebådande av Kristi offerdöd. 
Det var den senare riktningen som visade sig mest livskraftig, och enligt traditio
nen är det Eusebios som lancerade denna tolkning.4 Pans förhållande till Kristus 
blir alltså identiskt med Orfeus’ förhållande till Honom, ty i båda fallen rör 
det sig om en typologisk uttolkning av klassiska myter.

När Stagnelius i Bacchanterna parallelliserar Orfeus och Pan och låter dem 
båda tillsammans förebåda Kristus, följer han således en gammal tradition, som 
han kan ha stiftat bekantskap med antingen direkt hos kyrkofäderna eller hos 
deras efterföljare i nyare tid. Panlegenden har varit förmål för intresse inom den 
jämförande religionsforskningen ända sedan slutet av 1600-talet,5 och bland de 
diktare som behandlat identiteten Pan-Kristus kan nämnas Milton.6 Punkt för 
punkt kan man alltså konstatera att Stagnelius troget följer gängse mytologiska 
och religionshistoriska uppfattningar i fråga om Bacchanternas grundmönster. 
Men motivens gruppering och konstnärliga balansering är helt hans eget verk, 
och det stoff Stagnelius hämtat ur sina lärda studier har fått poetiskt liv genom 
att uppfyllas med hans egen brännande och personliga problematik.

2 Herder, a.a., s. 247.
3 Se W. H. Roscher, Ban als Allgott. Eine 

religions geschichtliche Untersuchung i Fest
schrift für Joh. Overheck, 1893, s. 56-72.

4 Se G. A. Gerhard, Der Tod des grossen
Pan (Sitzungsberichte der Heidelberger Aka-

demie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse), 
1915, s. i4ff.

5 lbid., s. 28 ff.
G Se E. Maass, Miltons Heilige Nacht i 
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