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SVEN DELBLANC

Hercules magnanimus

Ett bidrag till tolkningen av Stiernhielms Hercules

Denna uppsats har tillkommit som biprodukt under arbetet på en avhandling, 
som skall belysa vissa föga uppmärksammade moralfilosofiska motiv i den 
gustavianska litteraturen. Under mina försök att spåra inhemska förebilder till 
dessa motiv har jag också kommit att intressera mig för Stiernhielms Hercules 
och för herkulesmotivet överhuvud. Av flera skäl har det förefallit mest lämp
ligt att bryta ut mina studier kring dessa ämnen och publicera dem separat. 
Denna uppsats bör ses som en kompromiss mellan å ena sidan en alltför kom
primerad översikt i en avhandling ägnad åt en helt annan period av litteratur
historien, å den andra sidan en separat framställning av betydligt större om
fång. Ämnet erbjuder möjligheter, som jag i detta sammanhang bara kunnat 
utnyttja i begränsad omfattning.

Det kan förefalla förmätet av en utomstående att ge sig in på ett forsknings
fält, som kräver en så omfattande specialiserad beläsenhet som detta. Spåren 
av lärdomsbjässar som Johan Nordström och Axel Friberg kan i sanning för
skräcka deras sentida efterföljare. Stiernhielms beläsenhet var enorm, hans spe
kulativa skarpsinne var överväldigande, och få diktare torde ställa så stora krav 
på sina uttolkare som han.

Om jag trots allt som är ägnat att avskräcka den icke specialiserade forskaren 
har sökt ge ett bidrag till stiernhielmsforskningen, beror detta på helt speciella 
omständigheter. Jag har trott mig finna, att tolkningen av människouppfatt
ning och moralisk åskådning i Hercules till icke obetydlig del har vilat på 
ohållbara premisser.

Johan Nordströms avhandling om Stiernhielms filosofiska författarskap kom 
att innebära den första ansatsen till en ny och mera fördjupad uppfattning av 
denne diktares produktion. Stiernhielm framstår i detta imponerande lärda verk 
som renässansplatoniker, en spekulativ och inåtvänd grubblare, som starkt på
verkats av sin samtids hermetiska och mystiska filosofem.

När Axel Friberg skred till utforskandet av den filosofiska åskådningen i 
Hercules, utgick han också från förutsättningen, att Stiernhielm velat formulera 
en platonsk vishetslära. De resultat han nådde på basis av denna premiss, huvud
sakligen i kapitlet »Sapientia», kan inte sägas vara helt tillfredsställande.1 Det 
ena ledet av hans argumentation är inte alltid övertygande. Friberg tecknar 
den filosofiska bakgrunden med stor lärdom, men de belägg han anför ur dik

1 Friberg, A., Den svenske Herkules, KVHAAH: 61, 1945, s. 210 ff.
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tens text är inte alltid bindande. Betecknande nog har han lyckats bäst med 
de kapitel som berör mera perifera ting, ämnen som emblematiken och dik
tens karaktär av inlägg i samtidens debatt om de unga adelsmännens upp
fostran.

Nu bör det emellertid noteras, att Nordström i första hand avsåg att teckna 
konturerna av Stiernhielms naturfilosofi. Diktarens moralfilosofiska åskådning 
ämnade han utreda i ett annat sammanhang, nämligen i en kommentar till 
Hercules, ett verk som ännu inte utkommit av trycket.2

Stiernhielm har uppenbarligen tagit starka intryck av den platonska spekula
tionen i samtiden. Måste han för den skull också ha formulerat enbart platonska 
tankegångar i dikten Hercules? Självfallet inte. Litteraturhistorien överflödar 
av exempel på diktare som brutit mot de mest elementära krav på filosofisk 
konsekvens. Diktens moralfilosofiska åskådning måste vi bestämma med hjälp 
av dess text och utan trycket av förutfattade meningar.

Fribergs tolkning av dikten kom inte att stå oemotsagd. I en stor och viktig 
recension vände sig Sten Lindroth mot hans resultat. Diktens centrala idéer 
och motiv borde, menade Lindroth, inte spåras i den platonska spekulationen 
utan i humanismens moralfilosofiska allmänning.3 Den negativa delen av Lind
roths kritik är jag helt beredd att acceptera. Den positiva delen däremot, Lind
roths egna försök till karakteristik av diktens idéinnehåll, kommer jag att till 
vissa delar kritisera i denna studie. Min kritik kan förefalla en smula överdimen
sionerad och orättvis. Lindroths egen karakteristik har framförts i sammanhang 
som ej tillåtit så utförlig argumentering som ämnet kräver. Den har presen
terats dels i recensionen av Fribergs avhandling, dels i första delen av Ny 
Illustrerad Svensk Litteraturhistoria, dels också i en efterskrift till Svenska Lit
teratursällskapets utgåva av Hercules. Men just dessa två senare skrifter är ju 
ägnade att starkt influera den allmänna uppfattningen av dikten. Jag har där
för inte velat förbigå dem med tystnad.

Om vi vore fullständigt okunniga om Stiernhielms filosofiska preferenser, 
var skulle vi då i första hand söka bakgrunden till förkunnelsen i Hercules? 
Självfallet i den filosofiska åskådning som dominerade under Stiernhielms egen 
samtid och som under diktarens läroår behärskade de protestantiska lärosätena. 
Så här tecknar Johan Nordström den intellektuella situationen i det protestan
tiska Europa under 1600-talets första decennier. »Från universitetens katedrar 
förkunna filosofiens officiella representanter den aristoteliska filosofien, som efter 
snart två århundradens oavbrutna angrepp från skilda håll åter upplever en ny 
vår, alltjämt visande sin utomordentliga makt över de europeiska tankevanorna.»4 
Aristoteles blev för de protestantiska tänkarna en oumbärlig hjälp vid resandet 
av den lutherska lärobyggnaden liksom för tre århundraden tillbaka vid hög- 
skolastikens tillkomst. Philip Melanchton kom att efter måttet av sin förmåga 
spela samma roll som på sin tid Thomas ab Aquino. De protestantiska tänkarna 
kunde inte heller i längden undandra sig skolastikens inflytande. Det märkliga

2 Stiernhielm, G., Samlade skrifter utg. av 3 Lychnos 1946/47, s. 354 ff. 
Johan Nordström, 2:1, Filosofiska fragment 4 Nordström, a. a., s. XXI.
med inledning och kommentar ( = SFSV:8),
1924, s. 5 f. Citeras hädanefter Nordström.
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andliga fenomen uppträder, att reformationens andra och tredje generation söker 
sin beväpning i katolicismens andliga arsenal. »Därför få vi vid 1500-talets slut 
se protestantismens teologer och filosofer inbegripna i ett flitigt studium av 
medeltida och modern katolsk skolastik och världslig aristotelism och verifiera 
sina påståenden med auktoritativa uttalanden av män, vilkas namn några år
tionden tidigare icke kunnat nämnas utan skymford.»5

Etiken uppträder som självständig disciplin i den lutherska lärobyggnaden. 
Ämnet studeras vid de protestantiska universiteten, och moralfilosofiska pro
blem görs till föremål för disputationer och orationer. Ibland sammanställer 
en professor en serie disputationer till en regelrätt moraltraktat med stagiritens 
nicomacheiska etik som yttersta förebild. Den aristoteliska etiken utgör hörn
stenen i den protestantiska humanismens moralfilosofiska tänkande. Skolastiken 
får erbjuda de erforderliga modifikationerna i kristen riktning. Spåren av 
Thomas’ auktoritet kan spåras överallt i de moralfilosofiska skrifterna.

Men Stiernhielm var ju platoniker, inte aristoteliker! Javäl. Men som jag 
redan sagt, är det ofruktbart att a priori förutsätta, att Stiernhielm även i sin 
skönlitterära produktion med benhård konsekvens skulle fasthålla vid sin pla- 
tonska åskådning. Jag tillåter mig upprepa en truism: bara ett förutsättnings
löst prövande av textens innebörd kan ge besked om diktarens moralfilosofiska 
intentioner.

En annan omständighet är värd beaktande. Stiernhielm har, som Friberg 
övertygande visat, uppträtt med polemiska och pedagogiska anspråk.6 Han rik
tar sig till Sveriges unga aristokrati, som i långa krig blivit rå och bildnings- 
fientlig, och manar till moralisk och kulturell hyfsning. Det är föga sannolikt, 
att han i en sådan situation skulle ha inskränkt sig till att formulera den 
esoteriska spekulation, som var en angelägenhet bara för ett invigt fåtal. Är 
det inte mera sannolikt, att han valde att uttrycka sin förkunnelse i den domi
nerande åskådningens termer? Krävde inte den pedagogiska situationen, att 
han i största möjliga utsträckning sökte vädja till den intellektuella referens
bakgrund, som redan förelåg hos majoriteten av de allmänbildade? Det före
faller mig uppenbart att så var fallet. Men bara den textanalys som följer här 
nedan kan ge ett definitivt besked.

En inledande precisering kan kanske vara av nöden. Frågan om platonsk 
eller aristotelisk förkunnelse i Hercules har jag inte uppfattat som en fråga 
om antingen—eller. Diktaren kan mycket väl ha ställt platonska och aristote
liska idéer och motiv sida vid sida; jag har här bara försökt påvisa förekomsten 
av det senare elementet. Det förefaller mig inte alls osannolikt, att det kan 
föreligga filosofiska inkonsekvenser också inom diktens ram. I den mån mina 
resultat är korrekta, bör de uppfattas inte som en »omvärdering» av den gängse 
tolkningen av diktens innehåll utan snarare som en komplettering.

Kärnpunkten i denna studie återfinnes i avsnitten II-IV. I första avsnittet 
har jag, utan anspråk på utförlighet, samlat en del notiser till herkulesmotivets 
historia. I femte och sjätte avsnitten har jag analyserat en del med Hercules 
samtida texter, som antingen påverkats av detta verk eller formulerar besläk
tade idéer.

5 Ibid., s. XXVI. e Friberg, a. a., s. 162 ff.
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I. »Hercule chrestien»
Friberg gjorde en lovvärd insats, när han i kapitlet »Herkules vid skiljovägen» 
inventerade detta motiv i den europeiska renässanslitteraturen.7 Man kan bara 
beklaga, att han inskränkte sin undersökning till skiljevägsmotivet. Vad betydde 
herkulesgestalten rent allmänt för renässansen? Svaret på den frågan kan inte 
vara utan vikt för förståelsen av Stiernhielms dikt.

Forskaren undgår inte att frapperas av den starkt kristet färgade uppfatt
ning av Herkules som var rådande vid den här tiden. Den grekiske hjälten 
framställes som föredöme i den religiösa pedagogiken och utrustas med kristna 
attribut i bildkonst och litteratur. Den som i likhet med Sten Lindroth vill 
hävda, att förkunnelsen i Hercules är okristen måste förvisso åta sig en tung 
bevisbörda. Om den tolkningen är riktig, måste den innebära, att Stiernhielm 
radikalt har brutit med sin egen samtids uppfattning av Herkules.

Redan Friberg kunde konstatera, att herkulesgestalten osökt lät sig infogas 
i den samtida religiösa undervisningen. Herkulesallegorin hade från början 
innehaft rangen av oförliknelig klassiker i det lutherska skolväsendet. Den 
ställningen har den fått sig förlänad och bekräftad av Melanchton själv.8 Hur 
lätt motivet gick att förena med den kristna förkunnelsen framgår av den 
predikan av Ericus Erici Helsingius, som Sixten Belfrage häromåret drog fram 
i ljuset. Ericus har som en självklar sak infogat Herkulesallegorin i sin pre
dikan Concio de porta coeli.9 Att den hedniske halvguden kunde framställas 
som ett föredöme från predikstolarna, det är ett gott exempel på hur problem
löst ett antikt motiv kunde infogas i renässansens kristna föreställningsvärld.

Förutsättningarna för den kristna tolkningen av Herkules måste sökas långt 
tillbaka i tiden. Det viktigaste uppslaget torde ha givits av Boethius, som i 
slutet av fjärde boken av De consolatione philosophiae omnämner den grekiske 
hjälten.1 Som bekant var Boéthius ännu under senrenässansen en filosofisk och 
religiös auktoritet av första storleksordningen. Boéthius skildrar hänfört hjältens 
stordåd och slutar med en flammande maning till alla tappra att följa i hans 
fotspår.

Ite nunc fortes, ubi celsa magni 
Ducit exempli via: cur inertes 
Terga nudatis? superata tellus 

Sidera donat.2

Boéthius anspelar på den himmelska belöning som kom Herkules till del. 
Hjältens levnad kunde ge anledning till jämförelser med Jesus’. Bägge hade 
efter ett jordeliv fyllt av underverk och stordåd upptagits till himlen av en 
gudomlig fader. Den jämförelsen är inte uttalad men skymtar väl antydd i 
den bulgariske biskopen Theophylactos’ berömda skrift om profeten Jonas som

7 Ibid.f s. 84 ff.
8 Ibid., s. 87.
9 Belfrage, S., Till Herkulesallegoriens his

toria i Sverige, Samlaren 1955, s. 102 ff.
1 Uppslaget till denna lilla översikt har 

jag fått från Henri Franchets värdefulla stu-

die Le poète et son œuvre d’après Ronsard, 
Paris 1923, s. 95 ff.

2 Patrologiae Cursus Completus, Sériés I, 
Patres Latini, éd. J. P. Migne, T. LXIII, Pa
ris 1847, sp. 830.
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»figura» för Jesus. Theophylactos jämför Herkules inte med Jesus men väl 
med Jonas. Det låg givetvis nära tillhands att dra ut parallellen också till 
Jesus.3

Den kristna tolkningen av herkulesmyten fick ett synnerligen auktoritativt 
stöd genom en boethiuskommentar, som antogs vara skriven av ingen mindre 
än Thomas ab Aquino. Denna skrift — som möjligen är författad av Tho
mas av Wales — inskärper ännu tydligare än Boethius parallellen mellan 
Herkules’ och den kristna människans jordeliv enligt mönstret »per aspera ad 
astra». Även i kommentaren framställes Herkules som mönster och föredöme 
för den kristna människan.4

Det har ett särskilt intresse för stiernhielmsforskningen, att även Ficino i 
nära anslutning till Boethius har formulerat samma tankar.5

Under renässansen görs en direkt jämförelse mellan Jesus och Herkules. 
Det är den franske humanisten Guillaume Budé som har djärvheten att göra 
denna sammanställning. Han fann överensstämmelser ända ut i detaljerna. Her
kules klubba uppfattar han som en parallell till Jesu kors.6

Den som drog ut parallelen till dess yttersta konsekvenser var ingen mindre 
än Ronsard. I myten om Herkules såg han detalj för detalj en profetisk figura 
eller symbol för Jesus. Sina tankar har han uttryckt i en dikt med titeln »Her- 
cule chrestien».7 Dikten ger ett kuriöst belägg på hur långt Herkules kunde 
infogas i ett kristet system. Junos försök att döda Herkules med hjälp av ett 
par ormar jämför Ronsard med barnamordet i Betlehem. Att Herkules befriar 
Prometheus är en bild för Jesu frälsning av Adam, den syndiga människan. 
Även färden till underjorden förekommer både i Herkules’ och Jesu liv.

Bägge stiger slutligen upp till himlen och förenas med sin gudomlige fader. 
Herkules förmäler sig med Hebe, ungdomens gudinna, Jesus förenar sig med 
Evigheten.

Ronsards sammanställning av Jesus och Herkules vilar på följande resone
mang. Innan Gud uppenbarade sig i Jesus, profeterade han om den kommande 
inkarnationen, hos judarna genom profeter och hos de hedniska folken genom 
sibyllor. Men hedningarna lät sig inte upplysas utan applicerade profetiorna 
på sina egna hjältar, gestalter som Jason och Herkules.

Hercule ayant une masse de bois 
Vint aux Enfers: Iesus ayant sa Croix 
Y vint aussi.»8

Mais ô Seigneur, les Gentils vicieux 
Qui n’avoient point ta foy devant les yeux,
Ont converty les paroles prédites 
(Que pour toy seul la Sibylle avoit dites)
A leurs faux Dieux contre toute raison,
Attribuant maintenant à Iason,
Et maintenant à un Hercule estrange,
Ce qui estoit de propre à ta louange: [------------- ].9

3 Franchet, a. a., s. 97.
4 Ibid., s. 97 f.
5 Ibid., s. 98.
6 Ibid.

Paris 1914-1919, s. 275. 
9 Ibid., s. 270.

7 Ibid., s. 100 f.
8 Ronsard, P. de, Œuvres complètes, IV,
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Fig. I.

Man kunde som synes framhålla Herkules’ likhet med Jesus, och man kunde 
uppställa honom som moraliskt föredöme för kristna. Den kristna tolkningen 
av herkulesgestalten kan skönjas också i bildkonsten. I synnerhet i nordeuropa 
tar målare och gravörer helst upp den kristet moralpedagogiska aspekten av 
motivet. »Bis in das 18. und 19. Jahrhundert hinein werden wir die bildende 
Kunst in Deutschland und Holland mehr die christlich-moralische als die pagan-
mythologische Seite der Prodikosfabel betonen sehen; [------------ -].»1 Så långt
Panofsky. Ett vackert exempel på denna sats är avbildning 46 i Panofskys bok 
om skiljevägsmotivet i konsten. Den tavla jag avser är Christoff Meurers (1558- 
1614) »Die Entscheidung des Hercules» (fig. I).2 Hjälten har där att välja mel
lan den kristna tillvarons två vägar, »via vitae» och »via mortis». Som vanligt i 
alla framställningar av skiljevägsmotivet är de två alternativen åskådliggjorda 
i bakgrundslandskapet. På ett berg står en ängel i paradisisk strålglans, och 
över hennes huvud lyser orden Via vitae. På andra sidan i fonden står ett 
benrangel omgivet av helvetesflammor. Dygden pekar vädjande på en upp
slagen bibel.

Den religiösa symboliken är särskilt iögonenfallande i Pieter Potters (1597- 
1652) målning av samma motiv, bevarad genom ett stick av Pieter Nolpe 
(fig. II).3 De två livsvägarna är framställda med den kristna föreställningsvärl-

1 Panofsky, E., Hercules am Scheidewege, 2 Ibid., Tafel XXV.
Studien der Bibliothek Warburg XVIII, 1930, 3 Ibid., Abb. 63, Tafel XLII.
s. 103.
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Fig. II.

dens traditionella attribut. Bakom Vällusten döljer sig Satan själv, och i fonden 
öppnar sig helvetets marker, där elden brinner och benranglet Döden spelar upp 
till dans. Dygden bär en uppslagen bibel under armen och pekar mot ett land
skap där fromma kristna, dignande under sina kors, vandrar dygdens törnestig. 
Potters framställning av Herkules är tydligt inspirerad av konstens vedertagna 
bild av Jesus. Det ädla, lidande ansiktet är inramat av frälsarens långa, böljande 
lockar och karakteristiska skägg. Potter avviker här från de antikt inspirerade 
framställningarna av Herkules, vilka för det mesta avbildar honom ung och 
skägglös eller åtminstone prydd med det korta, tjocka, krusiga hår och skägg, 
som man ofta återfinner på antikens bilder av Herkules. (Jfr t. ex. den s. k. 
farnesiske Herakles!) Att den antika herkulesikonologin var känd av renässan
sens målare framgår tydligt av ett flertal målningar bland Panofskys illustra
tioner.

Även Potters sätt att framställa Herkules’ dräkt är betecknande. Att det rör 
sig om en lejonhud är inte lätt att upptäcka. Potter har draperat huden som 
ett ländkläde, sannolikt i medveten analogi med den traditionella bilden av 
den marterade Jesus. Han låter Herkules bära sin klubba över axeln, så som 
Jesus bar sitt kors. Sammanställningen av Jesu kors med Herkules’ klubba var 
ju, som vi redan funnit, inte ovanlig vid den här tiden. Potter har till ytter
mera visso understrukit parallellen medelst de korsbärande gestalterna på dyg
dens väg.

Potters extremt religiösa tolkning var måhända inte typisk för den konst-
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Fig. III.

närliga behandlingen av detta ämne i allmänhet. Som regel var det antikiserande 
draget tydligare, och de religiösa inslagen mera diskret infogade. Men Potters 
bild har sitt speciella intresse för denna framställning, eftersom den uppen
barligen tjänat som förebild till Georg Otto Stiernhielms kopparstick, som pry
der originalupplagan av Herkules 1658 (fig. III). Bilden är alltför torftig och 
osjälvständig i förhållande till sin förebild för att medge en särskild tolkning. 
Man kan emellertid notera, att Stiernhielm d. y. omarbetat bilden i antikiserande 
riktning. Han har avstått från alla försök att göra Herkules lik Jesus. I stället 
har han smyckat honom med ärans lagerkrans. (Att hjälten dessutom utrustats 
med en eklövsruska runt midjan var en mindre lyckad invention; de samtida 
betraktarna måste ha fått associationer till heraldikens vildman.) Men fru Dygd 
är nästan slaviskt kopierad efter Potters förebild. Också på Stiernhielms stick 
bär hon den uppslagna bibeln under armen. Potters »christlich-moralische» tolk
ning av motivet har emellertid mildrats. Bilden har därmed blivit mera kon- 
gruent med den förening av antik och kristen förkunnelse, som karakteriserar 
Stiernhielms stora dikt.

Vi vet inte om Georg Otto Stiernhielm valde sin förlaga på faderns inrådan. 
Men vi kan vara fullständigt övertygade om, att diktaren var grundligt för
trogen med den starkt kristet färgade tolkningen av herkulesgestalten i sam
tidens bildkonst och litteratur. Lika litet som sina samtida såg han något hed
niskt i denna mytologiska gestalt, som det var så frestande att jämföra med 
Kristus och som så lätt lånade sig till exempelgestalt i den kristna moral
pedagogiken. Även den svenske Herkules blev, som vi skall finna, i mycket 
en »Hercule chrestien».
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Herkules blev, som vi redan konstaterat, en populär gestalt i den lutherska 
moralpedagogiken. Att så skedde är kanske något lättare att förstå efter ovan
stående flyktiga översikt. Boethius’ tungt vägande auktoritet måste ha fungerat 
som en kristen sanktion av den antike hjälten. Säkerligen har också boëthius- 
kommentaren av den föregivne Thomas ab Aquino varit av betydelse. De 
protestantiska teologerna stod ju lika mycket som sina katolska vedersakare 
i beroende av Thomas’ och den skolastiska lärobyggnadens auktoritet.

IL »Virtus Heroica»
Som redan Friberg framhållit, kom en bild av Herkules att ingå i den skulp
turala utsmycknaden av Riddarhuset. Hjälten står där som en symbol för dyg
den, närmare bestämt den heroiska dygden, virtus heroica.4 Detta dygdebegrepp 
var för renässansen oupplösligt förenat med Herkules. Vi har här ett löftesrikt 
uppslag, som Friberg lät ligga outnyttjat.

I moralfilosofiska texter från 1600-talet återfinner man ideligen termen vir
tus heroica. Herkules utpekas genomgående som det stora exemplet på denna 
egenskap. Vad innebär nu denna speciella dygd? Vilka egenskaper hos Herku
les kan förknippas med den? Kan vi i Stiernhielms dikt finna några spår av 
de samtida idéerna om Herkules’ heroiska dygd? Svaren på dessa frågor kan 
inte vara helt oviktiga för vårt ämne.

Begreppet ursprung måste sökas i Aristoteles’ etik, som ju överhuvud utövat 
ett mycket stort inflytande på de protestantiska moraltraktaterna. I början på 
sjunde boken av nicomacheiska etiken talar stagiriten om tre moraliska till
stånd, som människan till varje pris måste undvika, nämligen last, tygellöshet 
och bestialitet. I vanlig peripatetisk ordning söker han utpeka motsatser till 
dessa egenskaper. Motsatserna till de två första är givetvis dygd och behärsk
ning. Motsatsen till bestialitet är en övermänsklig, heroisk eller gudomlig dygd. 
Det är en sådan egenskap som besjälar Hektor, om vilken Homeros säger, 
att han inte tycktes vara son av en dödlig utan av en gud. Ett övermått av 
dygd gör människan gudomlig, ett övermått av laster gör henne bestialisk. Det 
ligger i sakens natur, att såväl bestialiteten som den gudomliga eller heroiska 
dygden är mycket sällsynt.5

I de protestantiska moraltraktaterna återfinner man regelbundet ett avsnitt 
som behandlar den heroiska dygden i Aristoteles’ efterföljd. Antonius Deusing 
följer den antike filosofen nära i spåren i sin Synopsis Philosophiae Moralis. 
Den heroiska dygden skiljer sig från de övriga genom sin höghet och storhet 
men är egentligen inte artskild från dessa.6 Den heroiska dygden är en andlig 
disposition som inte kan förvärvas genom mänsklig strävan. Den har genom 
en särskild gudomlig utvaldhet givits åt ett fåtal för att sätta dessa i stånd 
att fullborda stordåd och övervinna svårigheter som de vanliga mänskliga an
lagen inte räcker till för.7 Hos de antika folken betraktades den heroiska

4 Friberg, a. a., s. 183. ver salis, Naturalis, & Moralis seu Compen-
5 Aristoteles, L’Éthique à Nicomaque, éd. dium Metaphysicae, Physicae, Ethicae, Gro-

Gauthier-Jobf, I, 1958, s. 184. ningae 1648, s. 488.
6 Deusing, A., Synopsis Philosophiae Uni- 7 Ibid., s. 489.



dygdens bärare som halvgudar, födda av en förening mellan gudom och män
niska.8

Deusing talar visserligen om halvgudar men nämner inte Herkules vid namn. 
Johann Heinrich Alstedius har däremot förknippat den heroiska dygden med 
Herkules. Han har behandlat ämnet virtus heroica i det moralfilosofiska av
snittet av sin Encyclopaedia, ett verk som Stiernhielm har studerat mycket in
gående.9 Alstedius konstaterar, att den heroiska dygden bara kan uppenbara 
sig i själar med utomordentligt höga anlag. Det heroiska temperamentet för
håller sig till de övriga temperamenten som himlen förhåller sig till de fyra 
elementen. De med heroisk dygd begåvade är undantagsmänniskor, som vanliga 
människor inte kan efterlikna.

»Hinc recte dicitur, Herculis cothurnos non posse aptari infanti: & Herculeos labores, 
Herculis clypeum, Herculis denique columnas requirere nonnisi Herculem.»1

I en disputationsserie med titeln Collegium Ethicum under presidium av 
Mikael Wexionius Gyldenstolpe presenterades den aristoteliska etiken på svensk

8 Ibid., s. 490. Deusing citerar liksom 9 Stiernhielms beroende av Alstedius hat 
Aristoteles Homeros’ omdöme om Hektor och behandlats av Nordström, a. a., s. CLXV ff. 
framhåller den heroiska dygdens sällsynthet. 1 Alstedius, J. H., Encyclopaedia septem

tomis distincta, Herbornae 1630, s. 1252.
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botten. Virtus heroica behandlas i disputation XII, och även här finner vi Her
kules anförd som bärare av denna egenskap, »Herkules, som genom sina dygder 
gjorde sig till gudarnas jämlike».2

I den samtida ikonografiska litteraturen framhölls Herkules som lämplig att 
illustrera begreppet heroisk dygd. Den stående förebilden var en herkulesstaty 
i Rom, som visade hjälten med klubba i ena handen och tre hesperiska äpplen 
i den andra. Slår vi upp Caesare Ripas berömda Iconologia, finner vi mycket 
riktigt denna bild under rubriken »Virtu heroica».3 Samma bild får illustrera 
»Vertu heroique» i Baudoins Iconologie, ett verk som ju i allt väsentligt bygger 
på Ripa.4

Att Hercules för Stiernhielms samtida framstod som det kanske förnämsta 
exemplet på egenskapen virtus heroica torde vara uppenbart. En anteckning 
av Stiernhielm i hans stora citatsamling Loci communes in adolescentia collecti 
tycks tyda på, att han själv var medveten om kombinationen Herkules-virtus 
heroica. Han har i denna samling också tagit upp rubriken »Heroes. Heroica 
virtus». Under denna rubrik har han gjort en anteckning om Herkules’ pilar, 
som möjligen har avseende på Sophokles’ Philoktetes, en pjäs som han skattade 
mycket högt. Han skriver där, att hjältens pilar symboliserar heroernas öde, 
ett ärorikt öde men fullt av faror och bekymmer.5

Vad innebar nu begreppet heroisk dygd? Källorna är inte helt enstämmiga. 
Moraltraktaterna avser som regel med virtus heroica en heroisk potens av i 
stort sett vilken dygd som helst. I de ikonografiska skrifterna framhålles en 
grupp dygder som i sig själva heroiska.

Deusing och många med honom framhåller, att den heroiska dygden inte 
är artskild men väl gradskild från övriga dygder. Den är egentligen bara en 
gudomligt stegrad disposition för dygd, som kan sublimera och höja både 
moraliska och intellektuella dygder.6 Samma tankar framkommer hos Alstedius: 
»Virtus ordinaria sive communis non specie, sed gr adu differt a virtute heroica.»7 
Man kan alltså tänka sig det heroiska anlaget kombinerat med i stort sett vil
ken dygd som helst. Aristides var besjälad av heroisk rättrådighet, Johannes 
Döparen av heroisk måttlighet. Det heroiska anlaget kan spåras också hos stora 
filosofer och vetenskapsmän som Aristoteles och Archimedes.8

Samma åsikt företrädes av Gyldenstolpe. Den heroiska dygden är mera hög 
och beundransvärd än den vanliga dygden, men är egentligen inte artskild 
från denna.9

Om vi därpå vänder oss till de ikonografiska skrifterna, skall vi finna en 
annan åsikt utalad. Ripa, och i hans efterföljd Baudoin, betraktar Herkules 
som bärare av tre olika heroiska dygder, symboliserade av de tre hesperiska 
äpplen han håller i handen. Vi citerar Baudoins text som den lättast tillgäng
liga.

2 Gyllenstålpe, M., Collegium Ethicum, se- 
cunda editio, Aboae 1655, s. 372.

3 Ripa, C., Della piu che novissima Icono
logia, parte terza, Padua 1630, s. 197.

4 Baudoin, L, Iconologie, ou, Explication
nouvelle, 1644, s. 192 och 197 f. Jfr även

citatet från Pierio Valeriano i Panofsky, a. a., 
s. 148.

5 KB: F. d. 4, s. 137.
0 Deusing, a. a., s. 489 f.
7 Alstedius, a. a., s. 1252.
8 Ibid.
0 Gyllenstålpe, a. a., s. 359 ff.
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»La premiere est la moderation de la Colere; La seconde la Temperance; Et la troi- 
siesme le gener eux mespris des voluptez & des delices du monde. »x

Behärskning, måttlighet och ädelt förakt för denna världens vällust. Baudoin 
betraktar uppenbarligen de uppräknade dygderna som heroiska i sig själva. Inget 
tyder på, att han skulle betrakta dem som heroiska potenser av ordinära dygder. 
Måttlighet och ädelt förakt för vällustens lockelse är uppenbarligen egenskaper 
Stiernhielms hjälte lägger i dagen. Vi har givetvis inte för den skull rätt att 
sluta oss till, att Stiernhielm skulle ha influerats av Ripa eller Baudoin. De tre 
egenskaper Ripa nämner är uppenbarligen härledda ur myten om Herkules. 
Denne åtog sig som bekant en sträng botgöring för ett obehärskat vredesut
brott. Han ådagalade också måttlighet och förakt för vällusten, när han valde 
den rätta av de två livsvägarna. Baudoin har inte försummat tillfället att åter
berätta denna episod.

»Les Poètes feignent à ce propos, qu’Hercule encore ieune s’estant trouvé dans un 
lieu desert où il y avoit deux chemins, l’un semé de Roses, & l’autre d’Espines, fut 
long-temps à délibérer à par soy, touchant celuy qu’il devoit prendre, & choisit enfin 
le dernier, quelque espineux qu’il fust, ieugeant bien par là que c’estoit celuy de la 
Vertu.»1 2

Som vi redan noterat, betraktade man den heroiska dygden som ett genom 
gudomlig inspiration förvärvat moraliskt anlag. Virtus heroica har alltså gudom
ligt ursprung, och detta manifesterar sig i form av tillstånd av inspiration och 
hänryckning hos den heroiskt dygdige. »Impetus» och »raptus divinus» är de 
egenskaper Alstedius tillägger den heroiska dygden. Han fortsätter: »Impetus 
est vocatio divina interna & extraordinaria: [—].»3 Liknande åsikter fram- 
föres i Gyldenstolpes Collegium Ethicum. Till alla dygder krävs det gudom
lig medverkan, heter det där. Men till den heroiska dygden behövs en särskild 
gudomlig inspiration. Han sammanfattar: »Heroicae [virtutis] causa efficiens 
est peculiaris afflatus divinus.»4

Gudomlig inspiration, hänryckning och hänförelse. Vi har nu lättare att 
förstå ett centralt avsnitt av spelet om Herculis Wägewal, frukten av Stiern
hielms och Samuel Columbus’ litterära samarbete. Huvuddelen av texten i detta 
verk utgöres av Stiernhielms dikt. Denna har omredigerats och utökats med en 
del nyskrivna partier. Av dessa har somliga utformats på hexameter, och det 
förefaller sannolikt att de är skrivna av Stiernhielm.5 För fattar frågan är lyck
ligtvis av ringa vikt. Columbus var Stiernhielms amanuens och gjorde sin 
dramatisering under den beundrade mästarens överinseende. Han kan rimligt
vis inte ha skrivit i strid med sin herres intentioner.

Ett av de nyskrivna partierna är en hexametermonolog, varmed Herkules 
presenterar sig själv för åskådarna. Hjälten talar i monologen om en egen
domlig pockande och drivande kraft som rycker honom med sig. Han tycks 
till en början ha svårt att identifiera denna känsla, som ansätter honom med 
kraften av en »eldstark drifwandes anda». Längre fram i monologen lämnar 
han själv en förklaring. Gud har förlänat honom »förnämlige gåfwor». Häftig

1 Baudoin, a. a., s. 197. 4 Gyllenstålpe, a. a., s. 360.
2 Ibid., s. 198. 5 Ekholm, R., Samuel Columbus, Uppsala
3 Alstedius, a. a., s. 1252. 1924, s. 62 och n. 2.
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heten och intensiteten i hjältens känslor blir därmed lättare att förstå. Herkules 
upplever helt enkelt den heroiska dygdens gudomliga inspiration och hänryck
ning, dess »raptus divinus».

»Ey! hwad underlig kraft är den mitt ädele hierta 
N u sätter an, och hwad för rysandes ilan och irring 
Kiännes uti mitt bröst? en eldstark drifwandes anda 
Swäfwer uti mitt blod, mine tankar, lemmar och leder,
Hyrter och yrker och ältar och drar till heder och ära.
^ -------1 .
Himmelen ej låte skie, det desse förnämlige gåfwor 
Dem Guds mildrike hand i mig så liuft hafwer optändt 
Skulle med egit wåld sitt skien oppå Jordenne mista!

(65-69; 77~79)6

Jag vill redan nu understryka, att Herkules monolog är ytterst komplicerad 
till sitt idéinnehåll. Ovanstående förklaring berör bara en aspekt av textens 
förkunnelse och är alltså på intet sätt uttömmande. Flera gånger under loppet 
av denna undersökning får vi tillfälle återkomma till denna intressanta text.

Det kan i detta sammanhang ha sitt intresse, att uppställa frågan om be
greppet virtus heroica till sin innebörd var oförenligt med kristna moralföre
ställningar. Det sägs ofta, att humanismens människouppfattning var »heroisk». 
Den dominerades av en stark tro på människans moraliska perfektibilitet, en 
tro som innebar ett hån mot den pessimistiska lutherska människouppfatt
ningen. Vi får emellertid inte sammanblanda vårt eget vagt karakteriserande 
adjektiv »heroisk» med det mycket distinkta begrepp som återfinnes i huma
nismen. Den heroiska dygden och den heroiska människan var för humanis
terna väl integrerade i en kristen föreställningsvärld. Kan människan av egen 
kraft förvärva egenskapen virtus heroica, dvs. höja sig till rangen av hero, 
halvgud? Ingenstans har jag funnit den tanken framförd. Det framhålls alltid, 
att den heroiska dygden förlänas människan genom speciell gudomlig nåd. 
Att den inte kan uppnås genom egen kraft understrykes särskilt. Heroerna 
är verktyg för en gudomlig kraft, som verkar i och genom dem. Den heroiska 
dygden är enligt Deusing ett sinnestillstånd (animi habitus), som inte förvärvas 
genom mänskliga ansträngningar utan gives åt ett fåtal genom ett särskilt 
gudomligt prerogativ.6a Även Alstedius inskärper gång på gång, att man inte 
kan bli hero av egen kraft utan bara genom en särskild gudomlig nåd. Den 
heroiska dygden kan icke förvärvas.6*

Alstedius typexempel på heroer är också av intresse. Han räknar upp många 
av antikens och nutidens hjältar, diktare och vetenskapsmän men också bibliska 
personer som Moses, Josua, Simson, Salomo och Johannes Döparen. Han anför 
också protestantiska troshj ältar som Wycliff, Huss och Luther.60 Herkules och 
Luther är för Alstedius jämförbara gestalter, de är bägge heroer, bärare av 
egenskapen virtus heroica. Exemplet utgör ett slående belägg på hur oproble
matiskt kompromissen mellan antikt och kristet kunde fungera i humanismen.

6 Samtliga citat ur Herculis Wägewal är 
hämtade ur Stiernhielm-Columbus, Spel om 
Herculis Wägewal, utg. av Agne Beijer och 
Elias Wessén ( = SFSV:2i), 1955. Siffrorna i 2

parentes hänvisar till versnumreringen. 
0a Deusing, a. a., s. 489.
Gb Alstedius, a. a., s. 1252.
0C Ibid.

2 — 61154053 Samlaren 1961
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Den som vill tolka virtus heroica-begreppet som enbart ett exempel på huma
nismens pagana tänkesätt har uppenbarligen föresatt sig en intrikat uppgift.

Hur uppfattar nu Stiernhielm dygden, i synnerhet då den heroiska, som 
förvärvad eller undfådd? Sten Lindroths tolkning på den här punkten synes 
ligga i linje med hans strävan att framhålla de pagana inslagen i dikten. 
Herkules är hos Stiernhielm »representanten för den heroiska människan, som 
av egen moralisk kraft höjer sig till dygdens och andens rike. Att dikten bör 
tolkas på detta vis, är ofrånkomligt.»6d Denna tolkning kan knappast accep
teras helt utan reservationer. Stiernhielm tycks ju mena, att människan av 
Gud och naturen erhållit ett ädelt moraliskt anlag, som hon emellertid har 
frihet att förneka. Till dygden och äran syftar »Gudz Lag», som vi bär in
präntade i själen av naturen. Men vi är själva i stånd att släcka vår eld och 
dämpa det andliga ljuset, som Skaparen har upptänt i vårt bröst »til wår 
Salighetz Lysn och Ledsn» (370 ff.). Om dessa satser är förenliga med strikt 
luthersk renlärighet vore värt en egen utförlig diskussion, som vi inte här är 
i tillfälle att prestera.

Hur uppfattar nu Stiernhielm den heroiska dygden? Orden »till ähra född 
och erkoren» kan möjligen ge oss en vägledning. Som vi skall se i följande 
kapitel, var ära och dygd hart när synonyma begrepp för Stiernhielm och för 
de tänkare han anslöt sig till. Herkules är »erkoren», utvald, till ära och dygd. 
Av vem? Rimligtvis av Gud. Orden måste syfta på den särskilda gudomliga 
utvaldhet, varigenom vissa människor förlänas den heroiska dygden. Denna tolk
ning kan möjligen underbyggas med ett textställe i presentationsmonologen i 
Herculis Wägewal. Hjälten känner den heroiska dygdens hänförelse i sitt inre. 
Han talar om de »förnämlige gåfwor» som Gud har upptänt i hans bröst 
(77 ff.). Herkules är en undantagsmänniska, en utvald. Han markerar skillna
den mellan sig själv och den stora massan vardagsmänniskor och vanbördingar, 
»allmenna dwas och pask af koyor och kyffen» (74). Herkules har av Gud 
benådats med det heroiska dygdeanlaget. Men även detta högre och förnämare 
anlag för dygd kan förnekas av sin bärare. Det kan »med egit wåld sitt skien 
oppå Jordenne mista» (79).

Som vi redan funnit, kunde det heroiska anlaget kombineras med i stort 
sett vilken dygd som helst. Dygden höjs därmed över sin vanliga status och 
antar gudomliga proportioner. En genomsnittsmänniska kan vara rättrådig på 
ett vardagligt plan. Aristides var gudomligt eller heroiskt rättrådig. En vanlig 
människa kan vara klok och omdömesgill, men kung Salomo var besjälad av 
»prudentia heroica».7 Stiernhielms hjälte är uppenbarligen utrustad med den 
heroiska dygdens gudomliga anlag. Nu inställer sig frågan: har diktaren tänkt 
sig detta anlag kombinerat med någon speciell dygd? Svaret på den frågan 
kan utläsas ur den text vi nyss citerade. Herkules gudomliga inspiration mani
festerar sig så, att den »yrker och ältar och drar till heder och ära». Herkules 
är äregirig. Redan i diktens inledande verser möter vi en hjälte som grubblar 
över hur han »Prijss kunde winna, medh Tijden, och Ähra». Herkules’ äre
girighet är ett centralt tema i dikten, ett tema som måste uppmärksammas och

7 De två exemplen hämtade från Alstedius, 
a. a., s. 1252.

6d Lychnos 1946/47, s. 359.
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tolkas rätt, om vi vill förstå Stiernhielms intentioner. Herkules’ flera gånger 
manifesterade äregirighet låter oss förstå vilken dygd som behärskar hans »ädele 
hierta». Det är den aristoteliska dygden magnanimitas, vars främsta egenskap 
är åtrån efter en hög ära. I en förteckning över de aristoteliska dygderna i 
sina Loci communes har Stiernhielm noterat just denna egenskap.8

Magnanimitas var en hög och aristokratisk dygd. Man kunde därför som 
Alstedius ställa sig frågan, om den inte var en heroisk dygd i och för sig. Man 
kunde nämligen uppfatta den som en heroisk potens av dygden modestia. Under 
alla omständigheter är det uppenbart, att magnanimitas gärna uppträder i det 
heroiska temperamentet. I princip kunde ju det heroiska anlaget kombineras 
med vilken dygd som helst. Men i praktiken är det som regel bara ett litet 
antal dygder som anses värda epitetet heroisk. Det måste t. ex. ha varit svårt 
att föreställa sig en heroisk fryntlighet, en »urbanitas heroica». Franciscus Picco- 
lomini har i sitt stora moralfilosofiska verk Universa Philosophia de moribus 
ägnat ett stort utrymme åt ämnet virtus heroica. Han framhåller där, att fyra 
stora dygder är i särskilt hög grad förenliga med det heroiska anlaget. Till dessa 
dygder hör just magnanimitas vid sidan om dygderna justitia, fortitudo och sanc- 
titas.9 Piccolomini var katolik men åtnjöt icke förty stort anseende bland de 
protestantiska moralisterna.1 Han var inte heller okänd för Stiernhielm, som 
citerar hans namn i sina Loci communes.2

Vi har härmed fjärmat oss från begreppet virtus heroica och närmat oss ett 
annat ämne, som kräver sin egen utförliga behandling.

III. Magnanimitas
Flyktigt och parentetiskt har Friberg noterat äreidéernas förekomst i Stiern
hielms Hercules.3 Det låg uppenbarligen inte i linje med hans intentioner att 
undersöka detta motiv mera ingående. Med all rätt har Sten Lindroth i en 
viktig recension vänt sig mot denna underlåtenhet. Han understryker energiskt 
Stiernhielms starka beroende av den samtida ärekulten och av den humanis
tiska moralfilosofin överhuvud.4

Lindroths kritik förefaller mig helt berättigad. Hans recension framstår som 
den första ansatsen till en ny och mera korrekt tolkning av dikten. På en del 
punkter kan kanske denna studie bestyrka och konkretisera denna tolkning. På 
andra punkter har jag sett mig nödsakad att anmäla en avvikande mening. 
Åsiktsdivergenserna torde inte undanskymma mitt beroende av Lindroths nya 
och fruktbara uppslag.

Ära och Dygd heter den dubbelstjärna under vars tecken Stiernhielms mäs
terverk har koncipierats. Jag har valt att koncentrera undersökningen på det 
förra av de två begreppen. Därmed kan också det andra begreppet belysas; 
för Stiernhielm och hans samtida framstår ju de två som hart när synonyma.

8 KB: F. d. 4, sista bladet, opag.
9 Piccolomini, F., Universa philosophia de 

moribus, Frankfurt 1595, s. 536 f.
1 Nordström, a. a., s. XXX.
2 KB: F. d. 4, lösrivet blad, opag.

3 Friberg, a. a., s. 156 f. Hj. Lindroth har 
i sin bok Stiernhielms Hercules, Lund 1913, 
s. 91 ff., ägnat en del tyvärr ganska förfelade 
reflexioner åt detta ämne. Hans framställning 
torde inte kräva något bemötande.

4 Lychnos 1946/47, s. 359 ff.
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Hur skall vi komma åt bakgrunden till äreidéerna i Hercules? Lindroth 
har i sin recension antytt en möjlig inkör sport, nämligen den samtida orations- 
litteraturen. »Hur nära Stiernhielms Herkules sammanhänger med stormakts
tidens akademiska retorik, framgår vid ett studium av orationslitteraturen.»5 
Lindroth menar givetvis inte, att det skulle föreligga ett kausalt samband mel
lan orationerna och Hercules. Både Stiernhielm och orationsförfattarna har sugit 
sin andliga näring ur samma mark, därav överensstämmelserna. En undersök
ning av orationerna kan på sin höjd tjäna till en första orientering.

Jag har i detta sammanhang valt att förbigå orationerna med tystnad. Orsa
kerna härtill torde ligga i öppen dager. Alla orationer ger ju inte uttryck åt 
samma synpunkter. Man jämföre t. ex. ärepessimismen i Olaus Forsselius’ Oratio 
de vera laude et gloria (Göteborg 1663) med äreoptimismen i Klas Eriksson 
Sparres Trophaeum Gloriae sive Oratio de praemio virtutis (Åbo 1679). De 
båda orationerna har som synes tillkommit efter Hercules. Den enda oration 
på svensk botten som tillkom tidigare torde vara Arnold Wahlstedes De honore 
oratio (Dorpat 1644).

Antalet orationer som behandlar enbart ämnet ära — Gloria, Honor, Laus, 
Praemium virtutis och liknande — torde f. ö. inte vara särskilt stort. Sedan är 
det en helt annan sak, att ämnet ofta behandlas perifert i orationer över helt 
andra ämnen.

Det är naturligtvis inte enbart i orationerna man kan finna paralleller 
till äreidéerna i Hercules. De ingick också i den samtida skönlitteraturens 
arsenal av loci communes. Ämnet var populärt men för den skull inte alltid 
särskilt originellt och personligt uppfattat. Den antika moralfilosofins argument 
för och emot äran upprepades stereotypt. Ett antal stående bilder och meta
forer — gloria umbra virtutis, templum honoris, gloria stimulum virtutis, m. fl. 
— upprepades mekaniskt. I VI :e kapitlet av denna studie meddelas en, som 
jag hoppas, illustrativ exempelsamling.

Hur har nu Stiernhielm uppfattat äreidéerna, som vederbörliga retoriska 
praktblomster eller som något för honom personligen angeläget? Så mycket 
är säkert, att den som under renässansen behandlade detta ämne var näranog 
genremässigt bunden att orera om äran som dygdens belöning och om äre
girigheten som en ädel och aristokratisk instinkt. Som vi snart skall finna, var 
herkulesmotivet för renässansen oupplösligt förbundet med dessa och en del 
andra liknande förställningar. Sten Lindroth har emellertid påpekat, att en del 
indicier tycks ge vid handen, att diktaren personligen och privat upplevde dessa 
tankar som något angeläget och bjudande.5a Dessa indicier är att söka i Samuel 
Columbus’ berömda anekdoter om sin mästare i Mål-Roo eller Roo-Mål. Vi 
möter där den åldrande diktaren i kretsen av sina unga lärjungar, som han 
söker delge sin levnadsvisdom. »I ären unge sade han en gång öfwer måltijden 
åt oss sine tilgifne, ok iag är gammal, ok troor mig, att ingen ting är så koste- 
ligit som ett godt namn ok ryckte.»6 Det är samma värdering som ligger bakom 
Stiernhielms försäkran »att däd är den söteste Libertet för en ädel siäl, at få 
utstå möda ok fara för heder ok ähra».7 En ädel själ, som utstår möda och fara

5 Ibid., s. 360. 6 Columbus, S., Mål-Roo eller Roo-Mål, ed.
5a Stiernhielm, Hercules jämte efterskrift Hesselman, 1935, s. 22.

av Sten Lindroth, 1957, s. 30. 7 Ibid., s. 18.
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för att vinna ära, det kunde vara en sammanfattning av Herkules’ levnadslopp, 
så som renässansen uppfattade det.

Columbus’ anekdoter ställer oss inför ett intressant källkritiskt problem. Flera 
av de utsagor om äran som han lägger i sin mästares mun tycks vara hämtade 
ur antikens och renässansens moralfilosofiska diskussion kring detta ämne. När 
han hävdade, att man inte borde söka ära för ärans egen skull, byggde han 
på en vördnadsvärd tradition. Redan Aristoteles framhöll, att äran inte fick 
vara målet för våra handlingar, inte fick vara ett självändamål.8 Dygden är 
ju viktigare än äran, att vara är viktigare än att synas. I De Officiis ventilerar 
Cicero detta moraliska krav delvis i stagiritens efterföljd. Det är Aristoteles’ be
handling av begreppet magnanimitas Cicero har i tankarna. Den storsinte före
drar moralisk substans framför ärans sken, skriver han. »Vera autem et sapiens 
animi magnitudo honestum illud, quod maxime natura sequitur, in factis posi- 
tum, non in gloria iudicat principemque se esse mavult quam videri.»9 Till 
tröst för den själsstore kunde antikens moralister framhålla, att den som följde 
dygdens väg och föraktade äran ändå vederfors ära i rikt mått. Sallustius har 
i sin catilinariska historia tecknat ett porträtt av Cato d. y. Denne var ett gott 
exempel på de själsstora människor som är likgiltiga för äran men ändå vinner 
den genom att följa dygdens väg. »Esse quam videri bonus malebat, ita, quo 
minus petebat gloriam eo -magis ilium assequebatur.»1 Det är uppenbarligen 
idéer av det här slaget som ligger bakom följande uttalande av Stiernhielm, 
med den enda skillnaden att antikens virtus har ersatts med kristendomens 
Gud.

»Men the som sökja Rijkedom för rijkedoms skull, eller ähra för ähra skull, dem 
kallade han afguda-dyrckare, som hafwe sine tanckar afwende ifrån täd rätta liuset som 
är Gudh.»2

Ändå tydligare framstår beroendet av den antika ärefilosofin i det samtal 
mellan Stiernhielm och sekreteraren Cantersteen, som Columbus återger. Can- 
tersteen frågade diktaren, vad hans trägna studier egentligen skulle tjäna till. 
»Stiernhielm sade, när jag bli jr död läre månge finnas som tala om mäy, ok 
hålla tåf mina skrifter, men när ni är död, talar ingen mehr om ehr.»3 Can
tersteen kritiserar därpå diktarens tro på det odödliga ryktet. När man är död, 
känner man ju inget av sin ära och har ingen nytta av den. Stiernhielm sva
rade: »Jag har nu lust där af medan jag lefwer, att iag weet di läre tala wäl 
om mäg, när jag är död.»4

Det finns givetvis inget som hindrar, att denna episod är autentisk. Men det 
förtjänar ändå påpekas, att de två vedersakarna använder argument som är 
vanliga i diskussioner om ärans värde. Den dödes ringa utbyte av sitt posthuma 
rykte framhölls ofta i den stoiska ärekritiken. Den som fikar efter odödlig ära 
bör betänka, att hans namn förr eller senare måste sänkas i glömska, skriver 
Marcus Aurelius. Och även om det förhöll sig så att minnet levde kvar, hur 
skulle det kunna gagna oss som döda?5

8 Gauthier, R. A., Magnanimité. Uidéal de 2 Columbus, a. a., s. 19. 
la grandeur dans la philosophie païenne, 1951, 3 Ibid., s. 17.
s. 83.

9 De off., I: 19: 65. 
1 Catil., 54: 6.

4 Ibid.
5 Marcus Aurelius Antoninus, In semet ip

sum, IV: 19; jfr även II: 12 och 17.
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Denna invändning var givetvis ingen uppfinning av Marcus Aurelius. Redan 
Cicero betecknar den i sitt tal för poeten Archias som ett gammalt moralfilo- 
sofiskt argument, som han för sin del vägrar att acceptera. Låt vara, medger 
han, att jag inte förnimmer något av min ära, när jag är död. Men det är nu 
när jag lever, som jag gläder mig åt och hoppas på ett evigt namn.6 Replik
växlingen mellan stoicismens ärekritik och Ciceros äreoptimism har som synes 
upprepats i samtalet mellan Cantersteen och Stiernhielm.

Dessa två exempel på överensstämmelser bör väl inte förleda oss till alltför 
långtgående tolkningar. Likheterna kan naturligtvis bero på ett sammanträf
fande. De uttalade tankarna är ju inte särskilt originella. Möjligen kan det 
också förhålla sig så, att Columbus fabulerat ihop anekdoterna kring en kärna 
bestående av moralfilosofiska loci communes. Columbus har känt till sin mästa
res kärlek till den jordiska ryktbarheten, och i sin anekdot har han lagt ett 
tungt vägande argument för denna i hans mun. En tredje möjligt kan ju vara, 
att anekdoten är autentisk, och att den vittnar om Stiernhielms djupa förtrogen
het med den antika diskussionen om ärans värde. »Stiernhielm hade lust i 
Lijfwet, ok gott namn efter Döden.»7 Hans personliga längtan efter ära och 
odödligt namn var säkerligen också utrustad med en teoretisk överbyggnad.

Äreidéerna i Hercules är inte enbart retorik, de bottnar i en personlig över
tygelse hos diktaren. Vid närmare granskning finner man också, att de kan 
infogas i ett moralfilosofiskt system med vördnadsvärda traditioner. Men innan 
vi övergår till att behandla detta system, måste vi granska Sten Lindroths försök 
till karakteristik av äreidéerna i Herkules. Det gäller i första hand deras före
givna samband med stoicismen. Som vi redan noterat, vill Lindroth jämföra 
idéinnehållet i Hercules med de akademiska orationernas. »Fru Dygds maningar 
formar sig till en lysande oration om denna ära som det enda eftersträvans
värda — i fläckfri svensk dräkt möter vi här ett av den samtida akademiska 
retorikens teman.»8 Att äran var ett viktigt motiv i orationerna har Lindroth 
framhållit i sin handboksöversikt av dessa vältalighetsprov. »Humanismens hela 
anda av mänsklig självhärlighet hade blivit svensk universitetsfilosofi. Särskilt 
hänförde äran (honor), strävan efter ett odödligt namn på jorden. Genom all 
formelartad esteticism talar i stormaktstidens orationer denna högstämda, äre
lystna anda. Det var ett barn av senantikens populärfilosofi med dess stoiska 
inslag. Över huvud hade nu stoan, populariserad av den beundrade Lipsius, 
blivit något av en moderiktning; ur dess kärva moraliska maximer hämtade 
man styrka.»9 Den här citerade karakteristiken måste ovillkorligen tolkas så, 
att författaren vill se ett samband mellan ärekult och stoicism. Han vill uppen
barligen göra gällande, att hänförelsen för äran ingick som ett led i stoicismens 
moralfilosofi. Samma intryck får man ovillkorligen, när Lindroth efter att ha 
presenterat äreidéerna i Hercules gör följande sammanfattning. »Bakom det 
bärande motivet i Hercules förnimmes framförallt den senantika stoicismen, 
Epiktetos, Seneca, Cicero och den av Stiernhielm så beundrade Lipsius, deras

6 Pro Arch., XII: 13.
7 Columbus, a. a., s. 16.

8 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, I, 
1955 , s. 349.

9 Ibid., s. 334.
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sträva heroism (’Dygd står i mannamods styrka’) och deras tro på den mänsk
liga viljans obegränsade möjligheter.»1

Det vore säkerligen möjligt att påvisa stoiska inslag i dikten. De indicier 
Lindroth själv har framdragit verkar bestickande.1 2 Att utreda dessa stoiska in
fluenser mera i detalj kunde säkert vara en fruktbar uppgift. Det exempel 
Lindroth anför i ovanstående citat är emellertid inte så helt lyckat. Det ingår 
i en uppräkning av olika dygder, som Fru Dygd företar i sitt stora tal till Her- 
kules. (Se härom kap. IV!) De citerade orden, »Dygd står i Manna-mods styrck», 
ingår i en karakteristik av dygden Fortitudo och kan svårligen åberopas som 
ett belägg på stoiska tankegångar.

Att ärekulten skulle sammanhänga med stoicismen är emellertid inte riktigt.3 
Den antika stoicismen hävdade som bekant, att de yttre värdena är likgiltiga 
för den vise. Dygden ensam är nog för att skapa vår lycka. Äran är lika väl 
som de övriga yttre värdena — börd, rikedom, skönhet — något helt betydelse
löst, ett adiaforon. Marcus Aurelius, för att bara ta ett exempel, gisslar äre
girigheten med suveränt förakt.4 Renässansstoikerna intog givetvis samma stånd
punkt som sina antika föregångare. I sin så utomordentligt populära skrift De 
Constantia talar Lipsius om de yttre eller falska värdena. Dessa kan varken 
såra eller tillfredsställa den vise. Till dessa adiafora räknar han regelrätt äran, 
tillsammans med värden som rikedom, makt, hälsa, osv.5 Lipsius var ingalunda 
ensam om sin ståndpunkt. Även nystoiker som Charron och du Vair ägnade 
äran och äregirigheten en ingående och förintande kritik.6 Att fika efter män
niskors uppskattning passade givetvis inte stoicismens stolta, oberoende män
niskotyp.

Att stoicismen var oförenlig med ärekulten var man också medveten om 
på Stiernhielms tid. Vi kan finna ett intressant belägg härpå i Alstedius’ En- 
cyclopaedia, vilken Stiernhielm som bekant studerat mycket ingående. Alstedius 
hävdar, att de yttre värdena kan verka stimulerande på dygden. Han gör själv
fallet viktiga reservationer. Det villkor han uppställer för äran är »ut honor 
non sit titillatio carnis, sed uberrimum virtutis alimentum». Alstedius åsikt är 
ändå oförenlig med stoicismen, vars ofördragsamhet på denna punkt han kriti
serar ett par rader längre ner. »— non recte dictum esse a Stoicis, solam vir- 
tutem esse bonam, divitias, sanitatem, & similia non esse bona».7 Som framgår 
av kontexten räknar Alstedius »honor» till gruppen »similia».

Med stoicismen har äreidéerna i Hercules sålunda inget att skaffa. Förut
sättningarna för Stiernhielms äreidéer måste vi söka i en annan filosofisk tradi
tion.

*

Stormaktstidens tänkande regleras av två stora andliga makter, humanism 
och luthersk ortodoxi. För en sentida betraktare kan det förefalla egendomligt,

1 Ibid., s. 350; jfr även Stiernhielm, Her
cules jämte ef t er skrift, s. 30 ff.

2 Lychnos 1946/47, s. 360 f.
3 Redan Hjalmar Lindroth, a. a., s. 92, 

framhöll att ärekulten var oförenlig med stoi
cismen.

4 Marcus Aurelius Antoninus, a. a., II: 12,
17; IV: 19; VIII: 44, m. fl. textställen.

5 Lipsius, J., De Constantia libri duo, Ley
den 1591, s. 14.

0 Charron, P., De la sagesse, Amsterdam 
1662, s. 132 ff., 616 ff.; Du Vair, G., Les 
Œuvres [—·], Paris 1641, s. 266 ff.

7 Alstedius, a. a., s. 1240.
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att de två systemen kunde samsas så väl under samma tak. Ur den antika dikten 
och moralfilosofin hämtade humanisterna en vision av människan och moralen, 
som i många stycken synes stå i uppenbar motsats till den kristna människo
synen i allmänhet och den lutherska i synnerhet. Hur kunde stoicismens vision 
av den stolte och oberoende vise förlikas med lutherdomens människa, dignande 
under arvssynden, hjälplöst utelämnad till den gudomliga nåden?

Så ter sig den idéhistoriska situationen på avstånd. Och ändå vet alla som 
något sysslat med ämnet, att humanisterna knappast tycks ha besvärats av 
motsättningen. »Därom bekymrade man sig i regel föga; man samsade huma
nismen och de kristna kraven så gott det gick.»8 Så skriver Sten Lindroth, som 
emellertid menar, att Stiernhielm utgjorde ett undantag från regeln. »Den 
kristna tron angreps självfallet aldrig; Stiernhielm torde vara den ende under 
seklet som lämnat den.»9 Detta påstående framföres än mera kategoriskt i 
ett annat sammanhang. »Ett långt livs arbete med den hedniska spekulationen 
hade kommit honom att lämna kristendomen.»1 Detta påstående är, som alla 
inser, utomordentligt betydelsefullt. Om det verkligen är korrekt, måste det 
medföra mycket viktiga konsekvenser för tolkningen av Stiernhielms verk. Jag 
övergår därför till att granska påståendet mera i detalj.

Lindroths första belägg är följande. »Stiernhielms filosofiska anteckningar 
visar, att för honom de kyrkliga begreppen som synd, nåd och frälsning genom 
Kristus saknade varje innebörd.»2 Man vill gärna hoppas, att Lindroth i ett 
annat sammanhang kunde finna tid att mera utförligt presentera de textställen 
han här åberopar. Uttrycket att »lämna kristendomen» måste rimligtvis betyda 
ett medvetet avståndstagande. Om nu Stiernhielms i anteckningarna formulerade 
idéer visar sig vara logiskt oförenliga med kristendomen, behöver ju inte detta 
betyda, att han någonsin har lämnat kristendomen i den mening jag här har 
antytt. Vi har i så fall bara funnit ännu ett exempel på den aningslösa inkon
sekvens, som utmärker flertalet samtida humanister.

Lindroth framhåller vidare Columbus’ påstående, att mästaren ibland talade 
»något twifwelacktigt om den christne religion». Som belägg kan inte detta 
uttalande tillmätas något större värde. Vi vet inte vad Columbus menade med 
ordet »twifwelacktigt». För den försiktige och konciliante Columbus kan ju 
också skäligen harmlösa spekulationer ha tett sig en smula oroande.

Lindroth hävdar vidare, att ett avsnitt av Hercules kan uppfattas som ett 
belägg på att diktaren inte trodde på en personlig odödlighet i kristen mening. 
»Det framgår av de gripande slutraderna i Fru Dygds anförande, där hon 
tecknar förgängelsens bilder. De är visserligen inspirerade av Salomos Predi
kare, men de mynnar ut i ren paganism: Döden är yttersta målet’, där ändas 
det mänskliga.»3 Det avsedda textstället har följande lydelse.

Döden är yttersta målet, i dy wij samkas, och ändas. (521)4

8 Stiernhielm, Hercules jämte ef t er skrift, 
s. 32.

9 Ny ill. sv. litt.-hist., I, s. 313.
1 Stiernhielm, Hercules jämte ef t er skrift, 

s. 32.
2 Ibid., s. 33.

3 Ibid.
4 Samtliga citat ur Hercules är hämtade 

ur Stiernhielm, G., Samlade skrifter utgivna 
av Johan Nordström, I: 1 ( = SFSV:8), 1929. 
Siffrorna inom parentes avser versnumreringen.
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Medger verkligen denna vers en så långt gående tolkning? Diktaren utpekar 
döden som det yttersta målet för allt levande, om vad som kommer eller inte 
kommer efter döden uttalar han sig inte alls. Slutversen får inte heller betraktas 
isolerad. Tidigare i dikten talar ju Fru Dygd på flera ställen om en fortvaro 
bortom dödens gränser. Hon utmålar för Herkules hur lasten bestraffas i »af- 
grundn», där »den odödlige Matken, och Elden möta med öpen gaap, och 
anamma til ewige plågor» (300-301). Den dygdiga människan belönas där
emot med »ewiga lijsa» i »sällheetz Paradis» (304 ff.).

Lindroths tolkning av slutversen medför också andra egendomliga konsekven
ser. Den skulle innebära, att Fru Dygd på en viktig punkt är överens med 
Fru Lusta, ja, att hon t. o. m. skulle gå ännu längre i skepsis. Fru Lusta cirklar 
varsamt kring tanken, att döden skulle vara en yttersta gräns. Hon trycker 
särskilt på att sinnesförnimmelserna, njutningens instrument, blir förintade i 
döden. Den totala förintelsen skymtar bara som en möjlighet i följande ångest
fyllda utrop.

Ach! at ock ingen Dröm är uthi then ewige Sömnen! (81)

Lindroth har vidare framhållit den antikt influerade ärekulten i dikten som 
ett hedniskt element. Dikten är, säger han, förankrad i »den samtida huma
nismen, i dess hedniska kult av äran och dygden».5 I humanismens människo
bild ingick ärekulten och kulten av den heroiska dygden. »Denna människo
bild är okristen, ett hån inte minst mot luthersk syndatro.»6 Inför ett textställe 
i Hercules, som ger slående belägg på diktens ärekult, avger Lindroth följande 
omdöme. »Detta är antikt, från kristen synpunkt en blasfemi.»7

Problemet är av stort principiellt intresse, och jag vill därför fresta läsarens 
tålamod med en ganska utförlig diskussion. Vid första anblicken kan ju Lind
roths karakteristik förefalla mycket bestickande. Hur skall man logiskt förena 
ärekulten med t. ex. det kristna ödmjukhetsidealet? Var inte »ambitio» den 
svåraste synden i den kristna syndheptaden, av många kyrkofäder framhållen 
som alla synders rot och upphov?8 Var inte det gloriösa förhärligandet av en 
syndig människa oförenligt med lutherdomens dystra vision av den jordiska 
syndaträlen? Idéhistorikern tycker sig här vara konfronterad med en tillsynes 
oförsonlig konflikt mellan två konträra moraliska system.

Jag är övertygad om att problemet till stor del bara är en synvilla. En källa 
till missförstånd torde ligga i öppen dager. Ord som »ära» och »äregirighet» 
har en helt annan valör för oss än för Stiernhielm och hans samtida. Att exakt 
utreda differenserna skulle kräva en stor begreppsanalytisk utredning baserad 
på ett omfattande komparativt material. Ändå vågar man förmoda, att de två 
orden har en lägre moralisk valör i vår tid. Ordet äregirighet har för oss en 
pejorativ laddning, en valör av självhävdelse och streber tum. Som vi skall finna 
kunde de två begreppen uppfattas helt annorlunda under antiken och renässan
sen. Äregirighet och dygdighet, ära och dygd var hart när synonyma begrepp. 
Den odödliga äran uppfattades näranog som en transcendent fortvaro. Apoteo-

5 Ny ill. sv. litt.-hist., I, s. 348. 8 Om syndheptaden, jfr Zöckler, O., Bib-
8 Stiernhielm, Hercules jämte efterskrift, lische und Kirchenhistorische Studien III, 1893 

s. 32. och Bloomfield, M. W., The seven deadly
7 Ny ill. sv. litt.-hist., I, s. 350. sins, East Lansing, 1952.
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sen, den dödliges gudablivande, smälte samman med den odödliga äran i efter
världen. På ett låt vara något förvirrat sätt uppfattar Cicero den odödliga 
äran som ett slags själens fortlevnad efter döden.9 I renässansens uppfattning 
av Herkules, denne »Hercule chrestien», framstod hjältens gloriösa odödlighet 
på Olympen som en parallell till eller symbol för den kristna själens eviga 
salighet. Vi skall finna en reflex av samma föreställning i Herculis Wäge- 
wal.

Jag tror alltså att Lindroth gör sig skyldig till en anakronistisk bedömning, 
när han avger följande karakteristik. »Den ära, om vilken Stiernhielm inspi
rerat talar, skall väsentligen fattas i krassaste måtto, som medmänniskors och 
efterkommandes beröm, jubel och fanfarer.»1 Det hände gunås ganska ofta, 
att de antika äreidéerna trivialiserades och drogs ner på ett lågt plan; disserta
tionernas gratulationsverser kan erbjuda en del kostliga exempel. Men den ära 
Stiernhielm hyllade var kringgärdad av stränga moraliska krav och genomlyst 
av en nästan gudomlig strålglans.

Antik-hednisk ärekult kontra kristen ärepessimism. Hur pass entydig är egent
ligen motsättningen? Vi måste hålla i minnet, att så inflytelserika moralfilo
sofiska system under antiken som stoicismen och epikurismen kategoriskt för
nekade ärans och äregirighetens värde. Ärekultens lärofäder var framförallt 
Aristoteles och Cicero, och även dessa kringgärdade sin äreoptimism med viktiga 
moraliska reservationer. Å andra sidan kan en kristen tänkare som Thomas ab 
Aquino gå ganska långt i sin uppskattning av äregirigheten. Marcus Aurelius 
fördömde äregirigheten strängt och kategoriskt. Thomas ab Aquino betraktar 
äregirigheten som ett värdefullt incitament till dygd. Var inte Marcus Aurelius 
hedning? Var inte Thomas kristen? Det anförda utgör ett slående exempel på, 
att det som synes innebära en logisk motsättning inte nödvändigtvis behöver 
vara en motsättning i den konkreta idéhistoriska kontexten.

Vi övergår härmed till att undersöka i vad mån tänkarna i Stiernhielms 
egen samtid var medvetna om en motsättning mellan antik-hednisk ärekult och 
kristen moral. Vi skall vidare kartlägga den idéhistoriska tradition, ur vilken 
Stiernhielm torde ha hämtat sina äreidéer.

Så vitt jag kunnat finna, händer det relativt sällan, att moralister som prisar 
äran och äregirigheten också uttrycker okristna eller hädiska tankar.2 Jag kan 
bara utpeka två textställen som kan tolkas så. I en av sina diskurser över Livius 
jämför Machiavelli den antika ärekulten med det kristna ödmjukhetsidealet. 
Trots hans reverenser för kristendomen kan man mellan raderna utläsa en 
kritik av denna religion, nämligen för dess hämmande inflytande på frihets- 
kärlek och andra politiska dygder.3

Det andra exemplet är ett avsnitt ur Giordano Brunos dialog Spaccio. Inte 
heller Bruno kritiserar kristendomen explicit, men hans intentioner kan svår
ligen misstolkas.4

9 Bruwaene, M. van den, La Théologie de 
Ciceron, Louvain, 1937, s. 79 och 82.

1 Stiernhielm, Hercules jämte ef ter skrift, 
s. 30.

2 Jag hoppas kunna ägna en mera ingå-

ende diskussion åt detta ämne i ett annat 
sammanhang.

3 Machiavelli, N., Opere, (=  La letteratura 
italiana, storia e testi, 29), 1954, s. 227 ff.

4 Charbonnel, J.-R., Véthique de Giordano 
Bruno, 1919, s. 87, 93 f.
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Nu var emellertid Machiavelli och Bruno ytterligt emanciperade andar, och 
vi har knappast rätt att betrakta dem som särskilt representativa för renässan
sens tankeliv i allmänhet.

Den jordiska äregirigheten framstod inte obetingat som en synd vid den 
här tiden. En stor andlig auktoritet, vördad av både katoliker och protestanter, 
hade för länge sedan försonat kyrkans ärepessimism med antikens ärekult. Den 
jag avser är givetvis Thomas ab Aquino.

Thomas’ behandling av äregirigheten utgår från Aristoteles’ kapitel om mag- 
nanimitas (peycdoilruxia) i nicomacheiska etiken. Aristoteles sätter uppenbarli
gen mycket stort värde på den människotyp han kallar den storsinte, en män
niska som i sig förenar en mängd förnämliga egenskaper. Äran är det yppersta 
av alla yttre värden, hävdar Aristoteles. Dess särställning visar sig däri, att vi 
ärar gudarna, att högt uppsatta män eftersträvar äran och att den utgör be
löning för ädla dåd och bragder. Äran utgör också det första och viktigaste 
målet för den storsintes strävanden.5

I Aristoteles’ efterföljd uppfattar Thomas egenskapen magnanimitas som en 
dygd. För att hans resonemang skall bli helt begripligt, måste vi något dröja 
vid Thomas’ organisation av dygderna. Överallt i de protestantiska moraltrak
taterna kan vi skönja spåren av skolastikens dygdsystem. Medelbart och in
direkt har också Stiernhielm påverkats av den aristotelisk-skolastiska moralen.

Thomas skiljer på tre slags dygder, de intellektuella, de moraliska och de 
teologiska. Av de intellektuella är visheten (prudentia) den viktigaste. Prudentia 
är oupplösligt förenad med de moraliska dygderna. Utan prudentia kan man 
inte tänka sig ett rätt utövande av de moraliska dygderna.6

Thomas har i sitt dygdesystem upptagit de tio moraliska dygderna hos Ari
stoteles. Dessa är fortitudo (sinnesstyrka), temperantia (måttlighet), liberalitas 
(frikostighet), magnificentia (frikostighet gentemot samhället), philotimia (van
lig äregirighet), magnanimitas (en »heroisk» äregirighet, inriktad på den stora 
och svåråtkomliga äran), mansuetudo (saktmodighet, behärskning), affabilitas 
(vänlighet i umgänget), veritas (sannfärdighet), urbanitas (munterhet i um
gänget).7

De här uppräknade dygderna förekommer regelbundet i de protestantiska 
moraltraktaterna. Terminologin kan variera en aning. Philotimia är Thomas’ 
namn på en dygd, som Aristoteles själv inte kunde finna något namn för. 
Med philotimia avses en normal och moraliskt acceptabel äregirighet. Denna 
dygd kallas vanligen modestia i traktaterna. Andra varianter kan förekomma; 
sålunda kallas veritas understundom veracitas eller candor. Trots skiftningar i 
terminologin är de bakomliggande begreppen ständigt de samma.

Stiernhielm har varit väl förtrogen med det system jag skisserat här ovan. 
I sina Loci communes har han noterat att dygderna kan uppdelas i intellek
tuella, moraliska och teologiska. Som exempel på den första kategorin anför 
han sapientia, scientia och prudentia, som exempel på den andra justitia, forti-

5 Aristoteles, a. a., s. 102 ff.
6 Gilson, É., Saint Thomas d’Aquin, 1925,

s. 179 f.; s. 184.

7 Ibid., s. 189 f. Beträffande begreppet »phi
lotimia» hos Thomas, jfr Erni, R., Die Theo
logische Summe, II: 2, Luzern 1950, s. 211.



2 8 SVEN DELBLANC

tudo och temperantia, som exempel på den tredje fides, spes och charitas.8 De 
tre senare är ju som bekant Thomas’ tre »gudomliga» dygder.

Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att något beröra ett litet 
specialproblem i stiernhielmsforskningen. Man ser ibland den gissningen fram
kastad, att Stiernhielms dygdeuppfattning kan ha påverkats av Konungastyrel- 
sen, en skrift som han både läst och excerperat.8a Det är säkert möjligt att 
finna överensstämmelser mellan dygdeuppfattningen i Hercules och den medel
tida furstespegeln. Det är emellertid föga sannolikt, att Stiernhielm på någon 
väsentlig punkt skulle ha påverkats av denna skrift. Den aristotelisk-skolastiska 
dygdeuppfattningen i Konungastyrelsen var commune bonum i Stiernhielms egen 
samtid. Konungastyrelsens förlaga är ju De regimine principum av Egidio de 
Colonna, en hängiven lärjunge till Thomas ab Aquino. Konungastyrelsen räk
nar i Thomas’ efterföljd med tre »gudhlika dyghde», nämligen »Hop Tro ok 
Kärleker».8b Den räknar vidare med fyra kardinaldygder (»howudhdyghde»), 
nämligen »Forhuxan» (prudentia), »Starkleker» (fortitudo), »Hofsämi» (tem- 
perantia) och »Retwisan» (justitia).8c Stiernhielm har i denna skrift kunnat 
finna en tidig variant av den moraliska åskådning, som dominerade under 
hans egen samtid. I sitt eget exemplar av Konungastyrelsen (Burei utgåva av 
år 1634; UUB: Rar. 10: 264) har han strukit under namnen på de fyra kardi
naldygderna samt några definitioner på dessa. Att han skulle ha öst ur just 
denna källa vid tillkomsten av Hercules är emellertid osannolikt. Den aristote
lisk-skolastiska moralen kunde han ju få mycket mera fylligt och auktoritativt 
presenterad i en mängd samtida skrifter, av vilka vi här bara har presenterat 
ett fåtal.

I Stiernhielms Loci communes återfinner vi också en tabell över moraliska 
dygder, som nästan helt överensstämmer med den förteckning vi meddelat här 
ovan. Stiernhielm har i en del fall skrivit alternativa namn på dygderna, vilka 
jag här meddelar inom parentes. »1. Fortitudo. 2. Tempantia [Temperantia]. 3. 
Liberalitas (Beneficentia). 4. Magnificentia. 5. Magnanimitas. 6. Modestia. 7. 
Mansuetudo. 8. Humanitas (Comitas, Affabilitas). 9. Veritas (Veracitas, Candor). 
10. Urbanitas. 11. Justitia.»9

De här uppräknade dygderna återfinner vi i Columbus’ s. k. dygdedikt i 
Råjdrijk, som dock har kompletterats med kardinaldygderna prudentia och justi
tia. Ragnar Ekholm har i sin avhandling om Columbus påvisat vissa likheter 
mellan Columbus’ dygdedikt och den s. k. dygdepredikan i Hercules.1 Dessa 
likheter behöver nog inte enbart bero på påverkan från den äldre diktaren. 
Jag vågar hävda, att ett centralt avsnitt av Fru Dygds tal till Herkules måste 
tolkas som en uppräkning av de här ovan förtecknade dygderna. Likheterna 
kan alltså till stor del tänkas vara betingade av det gemensamma ämnet. Men 
mera härom i sitt sammanhang.

Thomas gör en kvalitativ urskillning och framhåller sju dygder framför de 
övriga. Dessa är de tre gudomliga dygderna, tro, hopp och kärlek, samt de

8 KB: F. d. 4, s. (282), opag. 8b En nyttigh Bok / om Konnunga Styrilse,
8a Lindroth, Hj., a. a., s. 93, n. 3. Jfr även 1634, s. 18.

C. I. Ståhles hypoteser i ordförklaringarna till 8c Ibid., s. 18 f.
Hercules jämte efter skrift av Sten Lindroth, 9 KB: F. d. 4, sista bladet, opag.
s. 77. 1 Ekholm, a. a., s. i i3f f .
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fyra kardinaldygderna vishet (prudentia), rättvisa (justitia), sinnesstyrka (forti- 
tudo) och måttlighet (temperantia).2 Kring dessa »stora» dygder grupperar sig 
de smärre, underordnade dygderna. Det är uppenbarligen denna organisation 
av dygderna som föresvävat Stiernhielm, när han 1624 nedtecknade det första 
utkastet till Hercules, den bekanta schackallegorin. Herkules är där uppställd 
mellan två fientliga läger, dygdernas och lasternas. Dygderna är ordnade under 
fyra anförare, nämligen Prudentia, Fortitudo, Justitia och Temperantia. Under 
varje sådan anförare sorterar sedan ett antal smärre dygder.3 Hur pass nära 
Stiernhielm följer Thomas skall vi här belysa med ett exempel. Som dygder 
underordnade temperantia nämner Thomas verecundia, honestas, abstinentia, 
sobrietas, castitas, continentia, clementia och modestia.4 Som följeslagare till 
anföraren Temperantia i dygdernas läger nämner Stiernhielm dygderna mo
destia, clementia, castitas, verecundia och humanitas.5

Vad vi här anfört tycks tyda på, att Stiernhielm varit väl förtrogen med 
den skolastiska moralen. För tydlighetens skull vill jag gärna understryka, att 
jag inte anser ett direkt beroende av Thomas nödvändigt eller ens särskilt 
sannolikt. Stiernhielm torde ha stiftat bekantskap med skolastiken genom sam
tida protestantiska bearbetningar och referat.

Vi återvänder efter denna översikt till frågan om Thomas’ uppfattning av 
äregirighet och ära. Som en underavdelning till fortitudo nämner Thomas den 
aristoteliska dygden magnanimitas. Magnanimitas eftersträvar den stora äran, 
som är det yppersta av alla yttre värden. Magnanimitas kan genom överdrift 
förvandlas i de tre synderna praesumptio, ambitio och inanis gloria. Genom 
brist på egenskapen magnanimitas uppstår synden pusillanimitas, klenmod. Tho
mas klassificerar sålunda magnanimitas som en dygd. Han menar nämligen, 
att det ingalunda är förkastligt att vara medveten om sitt värde eller att efter
sträva ära. Ärelystnaden kan ha en välgörande effekt genom att stimulera till 
goda gärningar.6 Som synes avviker Thomas inte från den under renässansen 
så vanliga föreställningen om äran som »stimulum sive praemium virtutis», en 
föreställning som idéhistorikerna så gärna vill stämpla som okristen eller 
hädisk.7

Thomas accepterar givetvis inte äregirigheten utan inskränkningar, lika litet 
som Aristoteles och de andra antika moralisterna gjorde det. Man får inte 
eftersträva ära för sådant som inte är värt ära. Man får inte eftersträva ära 
bland omdömeslösa människor.8 Dessa inskränkningar har Thomas hämtat från 
Aristoteles. Denne gör en distinktion mellan stor och liten ära och kräver, 
att den stora äran måste uppfylla två villkor: den skall utgöra belöning för 
verkligt ärorika gärningar och måste komma från goda och omdömesgilla män
niskor.9 Ur egen fatabur har Thomas hämtat ett tredje villkor: ärelystnaden 
måste ytterst syfta till Guds ära och medmänniskornas bästa.1

2 Erni, a. a., II: 1, Luzern 1949, s. n y f f .
3 Schück, H., Bibliografiska och litteratur

historiska anteckningar, Uppsala 1896, s. 70 f.
4 Erni, a. a., II: 2, s. 228 ff.
5 Schiick, a. a., s. 71.
0 Erni, senast a. a., s. 210 ff.
7 Motivet »gloria stimulum virtutis» har

summariskt behandlats av Baurmann, W., 
Vertu. Die Bedeutungen des Wortes in der 
französischen Renaissance ( = Romanische Stu
dien 51), 1939, s. 63 ff.

8 Erni, senast a. a., s. 213 ff.
9 Gauthier, a. a., s. 80 f.
1 Erni, senast a. a., s. 213 ff.
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Det kan ha sitt intresse att med detta jämföra Stiernhielms egna anteck
ningar om magnanimitas respektive modestia i dygdetabellen i Loci communes. 
Modestia är Stiernhielms namn på den dygd Thomas kallar philotimia, den 
lägre varianten av magnanimitas, som går ut på att eftersträva en måttlig 
ära. Föremålet för modestia är enligt Stiernhielms tabell den vanliga äran, 
»honores vulgäres». Föremålet för magnanimitas är den stora äran. Magnani
mitas kan genom överdrift (extremum in excessu) övergå till högdragenhet 
(fastus, animi elatio) medan modestia på samma sätt övergår i högmod (am- 
bitio). Genom underskott på dessa två egenskaper (extremum in defectu) upp
står förakt för äran (contemptio honoris).2

Med denna tyvärr bara alltför korta och flyktiga översikt har jag sökt skis
sera den idéhistoriska bakgrunden till de protestantiska moralisternas uppfatt
ning av ära och äregirighet. Denna uppfattning kan närmast karakteriseras 
som en kompromiss. Äregirigheten accepteras på vissa villkor som en fullvärdig 
ingrediens i den kristna moralen, som en viktig stimulans till dygd. För renäs
sansens kristne moralist var det ett självklart faktum, att dygd kunde spira 
både ur gudsfruktan och äregirighet. De två egenskaperna var på intet sätt 
oförenliga.

Deusing, och många etikförfattare med honom, skiljer på modestia och 
magnanimitas. Magnanimitas är en högre form av dygden modestia. Den van
liga människan eftersträvar en medelmåttig ära på ett tillbörligt sätt, dvs. 
under uppfyllande av de villkor vi noterat här ovan. Hon ådagalägger därvid 
dygden modestia.3 Den som är besjälad av magnanimitas eftertraktar däremot 
en hög och lysande ära. Den som eftertraktar stor ära utan att vara värd den 
gör sig skyldig till synd genom överdrift, superbia. Den som är värd stor ära 
men inte eftersträvar denna gör sig däremot skyldig till pusillanimitas, klen
mod.4 Deusing framhåller magnanimitas som en sällsynt skön och upphöjd 
dygd. Så här karakteriserar han den människotyp som är besjälad av magnani
mitas.

»—  Magnanimus vir optimus censetur: habet enim quod in unaquaque virtute mag- 
num & excellens est; ac in omni virtute est exercitatissimus. U t recte Magnanimitas 
ornamentum reliquarum vhtutum  dicatur.»5

För denna den högsta och mest fulländade av dygder kan man inte tänka sig 
en ädlare belöning än äran, fortsätter Deusing.6

Som vi sett kunde man uppfatta magnanimitas som en högre och ädlare 
variant av dygden modestia. Det låg givetvis nära tillhands att klassificera 
den som virtus heroica, som den heroiska potensen av modestia. Den tanken 
skymtar också hos Alstedius. Magnanimitas skiljer sig från modestia till graden 
men inte till arten, skriver han.7 Man kan härmed jämföra hans egen jäm
förelse mellan virtus heroica och den vanliga dygden som »non specie, sed 
gradu differt a virtute heroica». Alstedius gör den gängse distinktionen mellan 
modestia och magnanimitas. Magnanimitas innebär att eftersträva en stor och 
framstående ära, modestia att eftersträva en måttlig ära.

2 KB: F. d. 4, sista bladet, opag.
3 Deusing, a. a., s. 439.
4 Ibid., s. 438 f.

5 Ibid., s. 435.
6 Ibid.
7 Alstedius, a. a., s. 1276.
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»Etsi vero magnanimitas respectu modestiae sit virtus heroica: tamen quia potest 
altius assurgere, & in specula superiori collocari, tum demum dicitur virtus heroica 
absolute, quando gradum illum superiorum est assecuta, [------------- ].8

Redan i sitt inledande kapitel, som behandlar problemet om det högsta goda, 
har Alstedius haft anledning att uttala sig om äran. Han konstaterar där, att 
yttre värden som lärdom, skönhet, rikedom och ära kan vara gagnerika, när 
de syftar till och är medel för dygden. Äran bör vara dygdens näring och 
dygdens kännetecken.9

I disputationen »De Modestia & Magnanimitate» framställes under Gyllen- 
stolpes presidium frågan huruvida det är tillbörligt att eftersträva ära. Frågan 
besvaras jakande. Äran är ju det högsta av alla yttre värden och utgör dyg
dens belöning, »praemium virtutis».1 Respondenten anför bibliska exempel och 
framhåller att Samuel, David, Salomon och andra fromma hjältar och kungar 
ingalunda försmådde den höga äran.2 Äregirigheten är en naturlig och im- 
manent drift. »Natura ad honorem ferimur & incitamur.»3

Ett annat mycket vackert exempel på hur acceptabel äregirigheten var för 
den kristna moralen kan vi finna i en text som Stiernhielm bevisligen anlitat 
vid konceptionen av Hercules, nämligen Georg Cieglerus’ Speculum Mundi. 
Nore Hagman kunde i en uppsats i Samlaren 1956 påvisa rent verbala re
miniscenser av denna skrift i Stiernhielms dikt.4 Speculum mundi förkunnar 
en strängt kristen moral. Cieglerus var präst, och den svenska översättningen 
utfördes av kyrkoherden i Stockholm Andreas Laurentii.5 Boken består av en 
diskussion om var man kan finna det högsta goda, »summum bonum». Efter 
att ha ventilerat och avvisat flera alternativ stannar Cieglerus inför kärleken 
till Gud som det enda möjliga svaret på frågan. I sin presentation av denna 
skrift kunde Hagman ha tillagt, att Cieglerus har valt att behandla ett av de 
protestantiska moraltraktaternas standardmotiv. I början av dessa skrifter åter
finner man nämligen regelbundet en diskussion över ämnet »quid est summum 
bonum?».

Bland de delproblem Cieglerus behandlar återfinnes också detta: ligger månne 
det högsta goda i »stoor ähra och herligheet». Han framhåller givetvis att äran 
är ett vanskligt och flyktigt ting, ofta förknippat med våda och farlighet. Men 
ur hans framställning kan utläsas en hög värdering av äregirigheten, en känsla 
som är människan ingiven av Gud och naturen. Gud vill inte att människorna 
skall leva i overksamhet utan önskar att de »sigh om någhon ting beflijta 
wele / ther igenom the itt ärligit nampn / beröm och ähra bekomma kunne».6 
Gud har skapat människorna till sitt beläte, inte för att de skall hemfalla åt 
lättja och laster, »uthan heller om tucht och ähra / dygd och fromheet be
flijta / ther aff (såsom aff sig sielfft) itt ährlighit nampn / loff och beröm 
följer».7 8 Cieglerus citerar till yttermera visso Syrachs bok för att styrka sin 
höga värdering av äregirigheten.8

8 Ibid.
9 Ibid., s. 1240.
1 Gyllenstålpe, a. a., s. 259.
2 Ibid., s. 263.
3 Ibid., s. 287.
4 Samlaren 1956, s. 98 ff.

5 Ibid., s. 97.
0 Cieglerus, G., Speculum Mundi, T  het är 

Werldennes Spegel, Stockholm 1620, s. 264.
7 Ibid.
8 Ibid., s. 265.
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Det är till den ovan skisserade traditionen Stiernhielm anknyter. I sina Loci 
communes har han under rubriken »Magnanimitas» hänvisat till Alstedius.9 Som 
vi sett har han också behandlat samma dygd i den aristoteliska dygdetabell vi 
presenterat här ovan. Även andra anteckningar i denna handskrift vittnar om 
diktarens höga uppskattning av ära och äregirighet. Under rubriken »Gloria» 
finner vi en hänvisning till Silius Italicus’ epos Punica, som var en av Stiern- 
hielms förlagor till Hercules.1 Det utpekade stället är berättelsen om Regulus 
i sjätte boken. Regulus framställes där som en patriotisk och dygdig man, som 
hänrycks av en varm äregirighet. Genom alla sina tappra och dygdiga be
mödanden vann han också den åtrådda äran i rikt mått, en ära som skall leva 
för alltid. »Longo revirescet in aevo gloria —».2

Under samma rubrik hänvisar Stiernhielm till Sallustius’ historia över det 
catilinariska kriget, ett verk som för övrigt torde höra till de oftast åberopade 
i hans stora citatsamling. Även under rubriken »Laus» har han kastat ner en 
hänvisning till den romerske historieskrivaren.3

I inledningskapitlen till historien över det catilinariska kriget har Sallustius 
ryckt in en intressant diskussion av äregirigheten. Han betraktar denna känsla 
som en stor moralisk resurs, som dessvärre gått förlorad i den egna samtidens 
depravation. Han sätter den möderne materialisten och njutningsmänniskan i 
kontrast till den ädlare karaktärstyp, som eftersträvar ära och odödlighet.4 I 
en överblick över den romerska republikens första tid utpekar han äregirigheten 
som den dominerande egenskapen under denna moraliska guldålder. Medbor
garna var då snikna efter ära men frikostiga med pengar, ty de eftersträvade 
ett stort rykte men bara en måttlig förmögenhet, heter det i en antitetisk 
formulering med udden riktad mot den egna samtidens dästa materialism.5

Stiernhielm kunde med lugnt samvete framställa sin hjälte som äregirig, 
grubblande över hur han »Prijss kunde winna, med Tijden, och Ähra». Äre
girigheten var en ädel egenskap, prisad av både antika auktorer och fromma 
teologer, en egenskap som ingalunda behövde komma i konflikt med religio
nen. Gudfruktighet och äregirighet kunde samsas i samma bröst. Med gud- 
fruktighetens hjälp, under hänsynstagande till Guds ära och medmänniskornas 
bästa, nådde man den sanna, tillbörliga äran. »Gudz Ansichte lyser oss Ähran», 
skriver diktaren. Fromhet och äregirighet, Gud och äran, de var alla »causae 
virtutis» och som sådana på intet sätt oförenliga.

Gud han är ährones Gud; Gudz Ansichte lyser oss Ähran.
Ähran är Dygdenes Root; och Dygdenes grundwal är Ähran. (368—369)

#

Med ovanstående sidor har jag sökt vederlägga Lindroths påstående, att den 
stiernhielmska ärekulten var något okristet eller hädiskt och har samtidigt sökt 
skissera ärekultens idéhistoriska bakgrund och dess roll i den protestantiska 
etiken. Vi vänder oss nu till ett annat ämne, nämligen ärekultens samband 
med herkulesmotivet.

9 KB: F. d. 4, S. 66 .
1 Ibid., s. 39.
2 Silius Italicus, Punica, VI, v. 546 f.

3 KB: F. d. 4, s. 40.
4 Catil., II.
5 Ibid., VII.
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Fig. IV.

Redan under antiken betraktade man myten om Herkules som ett exempel 
på hur äregirigheten kunde driva en ädel människa till dygd och stordåd. 
Apoteosen, hjältens upptagande till Olympen, tolkade man gärna som en symbol 
för dygdens härligaste belöning, den odödliga äran i eftervärlden. Cicero talar 
i sina Tusculanska samtal om äregirighetens förmåga att stimulera till dygd. 
Som exempel anför han Herkules, som bara för hoppet om odödlig ära offrade
3 — 61154053 Samlaren 1961
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F ig . V.

sitt liv för medmänniskornas bästa.6 I sitt ode till Censorinus framhåller Hora- 
tius Herkules’ apoteos som exempel på den höga ära, som dikten kan skänka 
hjältarna.7 Även Tacitus och Silius Italicus uppfattar Herkules’ liv och död 
som exempel på den högsta äregirigheten och dess slutliga belöning.8

Denna antika tolkning av myten om Herkules levde kvar under renässansen. 
Om vi slår upp en vid den här tiden mycket populär mytologi, Comes’ Mytho- 
logia, kan vi finna ett slående belägg. Över sin inledning till avsnittet om 
Herkules har Comes satt följande rubrik: »Quam juste & utiliter viri illustres 
gloriam sint consecuti.»9 Herkules är alltså typexemplet på en »vir illustris», 
som har eftersträvat äran som belöning för sina stordåd.

Äremotivet framträder också tydligt i renässansens bildframställningar av 
Herkules. Somliga konstnärer kunde, som vi redan noterat, ladda sin bild med 
kristen symbolik och undertrycka hjältens antika och hedniska ursprung. Andra 
återgav mera troget den antika koloriten. Ofta nog blandades kristen och antik 
allegori utan större konsekvens. Men nästan alltid infogas någon allegorisk 
detalj, som syftade på hjältens äregirighet. Vi skall illustrera detta genom att 
analysera två av Panofskys bilder, som är anmärkningsvärt rika på sådana

6 Tusc., i: 2: 4. 9 Comes, N., Mythologiae, sive explicatio-
7 Carm., IV: 8. nis fabularum libri decern, Hanover 1605, s.
8 Tacitus, Annales, IV: 38: 5; Silius Itali- 674.

cus, a. a., XV, v. 78 f.
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Fig. VI.

element. Den första är ett stick av Johann Stadeler efter en målning av Fried
rich Sustris, daterad till 1595 (fig. IV).1 Bilden visar vägvalsmotivet med den 
gängse grupperingen av hjälten mellan dygden och lasten. Över de tre figu
rerna svävar Farna med ryktets trumpet. I bakgrunden på dygdens sida skymtar 
en lund, där de nio sångmörna musicerar. Genom lövverket kan vi skönja 
tinnarna på Ärans tempel. På toppen av berget Helikon i bakgrunden skymtar 
Pegasus i färd med att sparka upp källan Hippokrene med framhoven. Scene
riets innebörd är uppenbar. Den syftar på den odödliga ära som enbart dikten 
är i stånd att skänka den äregirige hjälten.

Den andra bild vi här skall granska, är ett stick av Jan Wierz efter en mål
ning av Crispin van den Broeck (1524-1591) (fig. V).1 2 Vi skall inskränka 
oss till att utpeka ett par detaljer i tavlans överrika symbolik. De två livs
vägarnas slutpunkter utpekas med emblematisk tydlighet med hjälp av två 
grupper föremål i tavlans förgrund. På Vällustens sida ser vi den straffande 
lagens sinnebilder, bojor, ris och svärd. På Dygdens sida ser vi ärans lager och 
segerns palmkvistar. Längst bort i fonden reser sig Ärans tempel. Bredvid 
templet höjer sig en obelisk, som konstnären tydligen ansett lämplig att sinne
bilda den ära som tillkommer Jupiters son. I den samtida ikonografin för
knippades obelisken med den ära som tillkommer furstar. I Ripas Iconologia 
behandlas ämnet »Gloria de Prencipi» i ett särskilt avsnitt. Den därtill hörande 
bilden visar en kvinna som stöder en obelisk, »una Piramide, laquale significa 
la chiara, & alta Gloria de’ Prencipi, [—]».3

1 Panofsky, a. a., Abb. 57- Tafel XXXV. 3 Ripa, a. a., I—II, s. 300 f.
2 Ibid., Abb. 61, Tafel XL.
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Det är ingalunda osannolikt, att Stiernhielm själv har kunnat studera konst
närliga framställningar av vägvalsmotivet. Friberg har påpekat, att flera bild
framställningar av detta motiv har ingått i Christinas tavelsamling och sålunda 
kan ha varit tillgängliga för diktaren.4 Av dessa känner jag tyvärr bara en 
genom avbildning, nämligen Otto van Veens allegori över ungdomens frestel
ser (fig. VI).5 Tavlan visar Minerva, som försöker skydda en ung man mot 
Venus’ och Bacchus’ förenade attacker. Bakom Minerva, i tavlans fond, skymtar 
Dygdens smala och branta stig, som ringlar upp till Ärans tempel. Två små 
putti betjänar Minerva genom att bära fram segerns palm och ärans lager i 
en korg på huvudet.

*

Det är frestande att tänka sig Hercules i Stiernhielms dikt som en etiskt 
indifferent ung man, som ställs inför valet mellan dygd och last och som bara 
genom fru Dygds argumentation blir övertygad om den smala vägens före
träden. Så kan Stiernhielm emellertid inte ha tänkt sig saken. Redan inled- 
ningsverserna övertygar den insiktsfulle läsaren om att Herkules är dygdig till 
sin natur. Han framställes nämligen där som äregirig, och äregirighet var de 
dygdiga, ädla och aristokratiska själarnas speciella kännetecken. Vi skall nu 
övergå till att teckna den idéhistoriska bakgrunden till denna starkt positiva, 
aristokratiska värdering av äregirigheten.

Enligt romerskt betraktelsesätt ansågs vissa patricierätter av hävd vara särskilt 
ägnade att frambringa äregiriga och ärorika män. Den unge patriciern mottog 
ett förpliktande arv av ära, som skulle fortplantas och helst formeras. Att låg
bördiga män som Marius och Cicero vann ära betraktades som anmärknings
värda undantag. Men denna strängt aristokratiska äreuppfattning var inte allena- 
rådande. Romarna föreställde sig även att äregirighet var något speciellt ut
märkande för ädla och dygdiga människor i allmänhet. I första hand trivdes 
denna känsla hos unga människor.6

Äran lockar oss alla, konstaterar Cicero, och just de ädlaste ibland oss lockas 
allra mest.7 De bästa och visaste bland romare har blicken riktad mot efter
världen och dess ära.8 Liknande tankar framföres, som vi redan konstaterat, 
av Sallustius i hans catilinariska historia, ett verk som Stiernhielm uppenbar
ligen studerat mycket ingående. Sallustius betraktar äregirigheten som en stor 
moralisk resurs. Denna känsla trivdes särskilt väl i den romerska republikens 
moraliska klimat men har gått förlorad i Sallustius’ egen depraverade samtid.

För att sammanfatta: romarna uppfattade äregirigheten som ett symptom 
på en dygdig och ädel själ och ansåg att den var mest vanlig hos unga och väl
bördiga män.

Enligt den aristokratiska romerska äreuppfattningen var äregirigheten en

4 Friberg, a. a., s. 95 f.
5 Granberg, O., Om kejsar Rudolf II:s

konstkammare och dess svenska öden, 1902,
s. 43. För säkerhets skull bör det måhända
inskärpas, att jag med mina här meddelade 
analyser inte velat insinuera, att Stiernhielm 
på någon mera väsentlig punkt skulle ha på

verkats av konstnärliga framställningar av her- 
kulesmotivet.

8 Knoche, U., Der römische Ruhmesge- 
danke, Philologus, 89, 1934, s. 114 med 
många belägg i noterna 66-68.

7 Pro Arch., XI: 26.
8 Pro Rah. Perd., X: 29.



Hercules magnanimus 3 7

medfödd känsla. Samma tanke återkommer ofta under renässansen. Ett mycket 
instruktivt exempel är följande välbekanta sats hos Rabelais om människorna 
i klostret Thélème.

»FAY CE QUE VOULDRAS, parce que gens libérés, bien nez, bien instruictz, con- 
versans en compaignies honnestes ont par nature un instinct et aguillon qui tousjours 
les poulse à faictz vertueux et retire de vice, lequel ilz nommoient honneur.»9

Rabelais’ optimistiska syn på människan har som synes viktiga inskränkningar. 
Satsen gäller bara adliga personer, »bien nez». Dessa har av naturen äregirig
heten som en instinkt, och denna stimulerar dem till dygd.

Denna aristokratiska äreuppfattning predikades av Castiglione i II Cortegiano 
och i hans efterföljd av författare till adelstraktater i nästan alla europeiska 
länder.1 Den förkunnas av Guazzo, Délia Casa och greve Romei i Italien, 
av Guevara och Graciån i Spanien, av La Primaudaye och Hurault i Frankrike 
och av Bryskett, Elyot och Cleland i England.2 Även i skrifter av rent moral
filosofisk karaktär kunde samma åskådning framföras. Thomas Ashley ägnar 
äregirigheten en hänförd hyllning i sin skrift Of Honour. »— the desire of 
honour ys geven us of nature», konstaterar han där.3

I Frankrikes aristokratiska frondlitteratur lever ärekulten vidare. Guez de 
Balzac, antikmoralisten och förkunnaren av »honnête homme»-idealet, firar äre
girigheten i en diskurs »De la gloire», som betecknande nog är tillägnad pre- 
ciositetens anmoder, den vittra markisinnan de Rambouillet.4 Corneille har åter 
och åter framställt sina hjältar och hjältinnor som hetsade av äregirighetens 
ädla lidelse. I tragedin Pompée lovsjunger Cléopâtre sin äregirighet i varma 
ordalag.

»JTen aime la chaleur et la nomme sans cesse 
La seule passion digne d’une princesse.» (II: i)

Äregirigheten är för Corneille en mäktig lidelse, som kan driva sitt offer i 
döden. Men den är förvisso en ädel känsla, och den har ett härligt mål: odöd
ligheten. Dir ce i Oedipe slits mellan sin kärlek och sin ära. Valet är inte lätt 
och hon harangerar sin äregirighet med en viss bitterhet.

»Impitoyable soif de gloire,
Dont l’aveugle et noble transport
Me fait précipiter ma mort
Pour faire vivre ma mémoire». (III: i)

Äregirigheten är förvisso skoningslös, men den är också ädel. Dir ce följer 
givetvis ärans väg, inte kärlekens.

9 Rabelais, F., Œuvres, éd. crit. par A. Le- 
franc, II, 1913, s. 430.

1 Castiglione, B., Il libro del Cortegiano,
Padova 1776, s. 65 ff., 89 f., 246. Jfr även 
Loos, E., Baldassare Castigliones »Libro del 
Cortegiano» ( = Analecta Romanica, Heft 2),
1955, s. 131 ff.

2 Watson, C. B., Shakespeare and the Re
naissance Concept of Honor, Princeton i960,

s. 54 ff. Jfr dock min kritik av detta verk i 
Lychnos 1961!

3 Ashley, R., Of Honour, ed. Heltzel, Los 
Angeles 1947, s. 31.

4 Balzac, G. de, Les Œuvres diverses, Ley- 
den 1658, s. 153 ff. Det kan noteras, att Bal
zac energiskt avvisar tanken att jordisk ära 
och äregirighet på något sätt skulle vara oför
enliga med religionen, ibid., s. 160 ff.
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Efter dessa notiser om den allmänna bakgrunden till den aristokratiska 
värderingen av äregirigheten övergår vi till Stiernhielms direkta förebilder. Ur 
Cieglerus’ Speculum Mundi kunde han utläsa den ovan skisserade uppfatt
ningen av äregirigheten. Cieglerus anser, att denna känsla är människan in
given av naturen.5 Den uppenbarar sig vidare företrädesvis i ädla själar och 
hos adelsmän. »Ju ädlare Menniskiornas modh är / ju högre härkomst och 
Slächter the äre aff: Ju mera the effter stoor ähra och Dignitet / beröm och 
loff / så och itt ewigt och odödelighit nampn kempa.»6 På samma sätt som 
äregirigheten hänger samman med dygden, så sammanhänger last och likgiltig
het för ära. Slöa och motvilliga sinnen vill inte beflita sig om ära eller klättra 
upp på »thet höga Dygdennes bergh».7 Vilket vilt och barbariskt liv skulle 
inte bli följden om all äregirighet försvann! »All tucht och redeligheet worde 
förswinnande. Alle laster / Synder och skam / worde dörr och Fönster öpnan- 
des / om ingen igenom dygden / effter itt ährligit nampn trachta wille.»8

Vi övergår nu till att behandla en annan aspekt av egenskapen magnani- 
mitas. Den »storsinte», »vir magnanimus», eftertraktar inte vilken ära som 
helst. Hans ambition är inriktad på den stora äran. Aristoteles skiljer på stor 
och liten ära och anger två kriterier varmed ärans värde kan avgöras. Ärans 
värde beror för det första på vilka människor som skänker oss ära. Ingen 
sann ära kan komma från den breda massan. »Gloria bonorum» är det enda 
värdefulla, »gloria multorum» saknar däremot värde. Aristoteles’ andra krite
rium är motivet eller grunden för äran: den som äras på otillräckliga eller 
tvivelaktiga grunder erhåller bara den lilla äran.9

Distinktionen stor-liten ära fortplantas av Panaitios i den mellersta stoan 
och skymtar ibland hos Cicero och Seneca.1 Cicero inskärper att »gloria solida» 
bara kan bestå i »laus bonorum» och »incorrupta vox bene iudicantium de 
excellenti virtute, [—]».2 Seneca laborerar någon gång med termerna »claritas» 
respektive »gloria» och förklarar skillnaden mellan de två begreppen så här: 
»Quid intersit inter claritatem et gloriam dicam: gloria multorum iudiciis 
constat, claritas bonorum.»3

Aristoteles’ kriterier har, som vi redan sett, upptagits av Thomas ab Aquino, 
som själv har tillagt ett tredje krav: äregirigheten måste ytterst syfta till Guds 
ära och medmänniskornas bästa.

Distinktionen stor-liten ära fortlever givetvis hos de protestantiska traktat
författarna. De inskärper ständigt, att »vir magnanimus» bara eftertraktar en 
stor och sann ära. Det är typiskt för egenskapen magnanimitas, att den föraktar 
den ära som inte anstår den, skriver Alstedius.4 Och på ett annat ställe: »Mag
nanimus contemnit honores minores, & solum de majoribus laetatur, [—]».5 I 
de gamles efterföljd, med »approbatio Dei» som enda kristna tillägg, definierar

5 Cieglerus, a. a., s. 263.
6 Ibid., s. 258 f.
7 Ibid., s. 264. Observera att »dygdens 

berg» var en vanlig ingrediens i skiljevägs- 
motivet. Jfr fig. II!

8 Ibid., s. 268.
9 Gauthier, a. a., s. 80 f. Beträffande be-

greppen »gloria bonorum» och »gloria mul
torum», jfr även Knoche, a. a., s. n y f f .

1 Boyancé, P., Études sur le Songe de 
Scipion, 1936, s. 154 h

2 Tus c., III: 2: 3.
3 Epist. moral., 102: 17.
4 Alstedius, a. a., s. 1275.
5 Ibid., s. 1276.
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han den sanna äran som »approbatio Dei & propriae conscientiae recte judi- 
cantis; & aliorum bonorum ac recte judicantium celebratio».6

Samma tanke återkommer hos Cieglerus, som söker besvara frågan »hwad 
är tå sann ähra och beröm» på följande sätt: »Thet är wärt Samwetz wisse 
witne / och itt gott witnesbörd aff Gudhfruchtige / ährlige och förståndige 
Menniskior / om then Dygd och Gudhfruchtigheet / som wij oss uthan falsk- 
heet och hycklerij / Gudhi til ähra / och wår nästa til tienst / oss beflijta / 
och med gerningerna bewisa.»7 Som synes kräver Cieglerus, att äran skall 
komma från ärliga och förståndiga människor, och att den skall utgöra be
löning för äkta och oskrymtad dygd. Men, fortsätter Cieglerus, det finns män
niskor som vill ha ära för laster och skamliga gärningar, som inte är värda 
något annat än nesa.8 »Är icke än i dagh ett stort beröm och prijs / om en 
kan myckit dricka och swelia. [—] Månge berömme sigh ännu wäl ther til 
aff sine synder / laster och odygd / hwilken hielte han är i Veneris ridder- 
spel / i Bacchi Tornering / [—].»9

*

Med denna tyvärr något vidlyftiga översikt har vi sökt teckna den moral
filosofiska bakgrunden till äreidéerna i Hercules. Men vi får inte heller under
låta att notera, att Stiernhielm också hos sina direkta litterära förebilder, hos 
Prodicus, Silius Italicus och Petrus Rudbeckius kunde finna äreidéerna be
handlade.

I den av Xenophon återgivna prodikeiska vägvalsberättelsen förknippas ära 
med dygd på ett iögonenfallande sätt. Dygden beskyller där Lasten för att 
vara okänslig för beröm (έπαινος).1 Lastens anhängare drabbas av skam på 
ålderdomen, dygdens anhängare vinner ära. Och när döden slutligen kommer, 
blir de dygdiga inte glömda och vanhedrade utan lever vidare, hedrade i dikt 
och tradition.

»δταν δ’ελθη τό πεπρωμένον τέλος, ού μετά λήθης άτιμοι κεΐνται, άλλα μετά μνήμης 
τον άεί χρόνον υμνούμενοι θάλλουσι.»2

Silius Italicus har i sitt epos Punica placerat Scipio i den unge Herkules’ 
situation, mellan Virtus och Voluptas. De två kvinnorna företräder två olika 
livsvägar, det ärelösa, epikureiska otium och det ärorika negotium. Voluptas 
kritiserar äregirigheten på samma sätt som Fru Lusta i Stiernhielms dikt. Dyg
den sände Scipios fader i döden, säger hon, och smyckar nu hans grav med 
ett ärorikt monument, som den döde inte kan uppfatta.3 (Cantersteens argu
ment!) Scipio bör välja alternativet otium, ett sysslolöst liv ägnat åt sinnliga 
njutningar. Vi har bara ett liv, och det bör vi ägna åt vällusten.4

Virtus utpekar däremot dygdens strävsamma väg och framhåller Herkules 
som ett efterföljansvärt exempel. Människan är född för ära, och i sin strävan 
efter ära känner hon lycka. Dygdens följeslagare är beröm, heder och ära; 
»mecum Honor ac Laudes, et laeto Gloria vultu [—]».5

6 Ibid., s. 1275. 2 Ibid., II: 1: 33.
7 Cieglerus, a. a., s. 282. 3 Silius Italicus, Punica, XV, v. 40 ff.
8 Ibid., s. 293 ff. 4 Ibid., XV, v. 53 ff.
9 Ibid., s. 295. 5 Ibid., XV, v. 98.
1 Xenophon, Memorabilia, II: 1: 31.
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I Petrus Rudbeckius’ lilla diktsamling Insignis Adolescentia (1624) återfin
nes två dikter byggda kring vägvalsmotivet, dels visan om Starcke, dels dikten 
om »Hercule Alcmenae Son». Herkules möter i ungdomen två kvinnor, av 
vilka den ena är »Wällusten kära» och den andra »Dygden medh ähra».6 
Herkules väljer den rätta vägen, och det slutliga resultatet blir givetvis där
efter.

Hwad han hafwer medh sin Klubbo giordt /
Thet är i W erlden medh ähra uthspordt.»7

I sin moraliserande avslutning råder Rudbeckius sina läsare att välja på samma 
sätt, ty: »Thet kommer then dagh thet såledz rönas / At Arbete och Dygd 
medh ähra krönas /.»8

Den unge Starcke befinner sig i samma situation som Herkules, med fadern 
i dygdens roll och modern i lastens. Fadern uppmanar sonen att dra ut och 
slåss mot landets fiender, modern ber honom att stanna hemma. Fadern gen
mäler, att sonen redan vid unga år måste komma ut och lära sig de krigiska 
konster som kan bringa honom ära.

Fadren
Ah weetstu icke Hustru kära /
At tijden Roser bär /

Sampt myckit gott medh ähra /  »9

Sonen väljer naturligtvis faderns aktivistiska linje, alternativet »negotium». Rud
beckius tar själv till orda och kommenterar valet i en avslutande »Förma
ning».

»Skulle wij nu hemma wara /
N är andra wågha sigh /
Sägh /  hwad wore thet för ähra 
Som tå kunde möta tigh?
Skam wore thet och en neesa /
Thet kan tu sielffuer spå /  »d

Det grundläggande mönstret är alltså detsamma i Rudbeckius’ dikter som i 
Hercules. I bägge fallen gäller det för en ung man att välja mellan dygdens, 
aktivitetens och ärans väg och lastens, passivitetens och vanärans. I Stiernhielms 
dikt har emellertid det enkla grundmönstret utarbetats till en komplicerad 
psykologisk och moralfilosofisk struktur.

*

Redan i de första verserna av dikten konfronteras vi med hjältens äregirig
het. Herkules grubblar över hur han skall leva och handla för att vinna ära. 
Han ställs skenbart inför ett moraliskt avgörande, men utgången är given på 
förhand. Äregirighet och dygd var ju intimt förenade. Dygdiga bemödanden 
spirade ur äregirigheten, och det dygdiga sinnet eftersträvade alltid ära. Herku
les’ äregirighet beror på hans ungdom och hans adliga börd. Fru Dygd in

8 Rudbeckius, P., Insignis Adolescentia, 8 Ibid., Bv, v.
Stockholm 1624, Biij. 9 Ibid., A vii, v., opag.

7 Ibid., Biv. 1 Ibid., Bij.



Hercules magnanimus 41

skärper detta, när hon riktar sina hälsningsord till hjälten, ord som innebär 
både en erinran och en förebråelse.

HERCULES ädel af ätt; til ähra född och erkoren;
Hwart wil dätta? (283—284)

Fru Dygd försöker väcka Herkules’ självkännedom. Som adelsyngling är han 
född till ära och kan därför inte befatta sig med lasten.

Kombinationen adelskap-äregirighet framgår också av presentationsmonolo- 
gen i Herculis Wägewal. Herkules känner en »underlig kraft» i sitt ädla hjärta. 
Vad han känner är den storsintes äregirighet, dvs. magnanimitas i heroisk potens 
eller som den heroiska potensen av modestia. Stiernhielm underlåter inte att 
tala om, hur den underliga kraften manifesterar sig. Den är »en eldstarck 
drifwandes anda», som »yrker och ältar och drar till heder och ära». Denna 
den storsintes äregirighet framställs betecknande nog som en egenskap som är 
utmärkande endast för adelsmannen. Genom en serie retoriska frågor avböjer 
Herkules tanken att han inte skulle eftersträva och vinna ära. I så fall skulle 
han ju sänka sig till den vanliga ofrälse vardagsmänniskans nivå. Herkules 
avvisar detta alternativ med största förtrytelse.

Skall mitt manliga mod så platt nedkwäfias i stoftet?
Skall mitt härliga namn med kroppen stängias i grafwen 
Likt med allmenna dwas och pask af koyor ock kyffen?
Är mitt hurtige sinn, är mitt redskaffene hierta 
Af en högädeler qwed omsunst framburit i werlden?
[----------- ■]
Nej, nej Hercule, nej, en oförgängelig ära,
Heder och ewigt namn skal tu tig manliga wärfwa,
Medan bloden är warm, och hiertat puffar i bröste.

(Herculis Wägewal, 72-76; 80-82)

Innehållet i presentationsmonologen skulle kunna sammanfattas sålunda: Her
kules förnimmer en av Gud, naturen och det adliga blodet alstrad heroisk 
äregirighet i sitt bröst. Han accepterar med hänförelse denna känsla och det 
öde som är förknippat därmed. Han avvisar möjligheten att han skulle förneka 
denna känsla och försjunka i ärelös passivitet i likhet med ofrälse vardags
människor.

Att det verkligen är egenskapen magnanimitas som presenteras i monologen 
belägger vi enklast genom att citera Samuel Columbus’ presentation av »Mag
nanimitas (Ädelmodighet)» i dygdetabellen i Rådrijk. Han framställer där äre
girigheten som en ädel känsla, som är främmande för jordbundna trälar och 
som till yttersta mål har »evigheetens strål», den odödliga äran.

Magnanimitas (Ädelmodighet)
Så rör er ock en Kr af ft de höge Bröst ock Själar,
En Krafft, som obekant de Jord-bebundne Trälar,
En ädel-modig Krafft, hvars endest, ögnemål 
Är Faderlandets Lof ock evighetens strål.2

2 Columbus, S., Samlade vitterhetsarbeten selli, 2), Uppsala 1856, s. 78. Citeras hädan- 
(=  Samlade vitterhetsarbeten, utg. av P. Han- efter Hanselli 2.
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För den gängse uppfattningen av Hercules kan monologen förefalla mal
placerad. Vi uppfattar ju gärna den unge Herkules som etiskt indifferent. Först 
genom Fru Dygds tal vinner han en moralisk övertygelse. Som jag redan för
sökt visa, kan inte detta ha varit Stiernhielms mening. Genom aristokratisk 
börd och ädla moraliska anlag är Herkules redan från början dygdig och äre
girig. För den samtida läsaren stod detta klart redan genom diktens inledande 
verser. Monologen i Herculis Wägewal är bara en amplifikation av notisen att 
hjälten grubblar över vilket levnadssätt som kan skänka »Prijss» och »Ähra». 
Den unge Herkules saknar självkännedom och livserfarenhet men är däremot 
rikt utrustad med de ädlaste moraliska anlag.

Om man inte förstår Stiernhielms intentioner på den här punkten, kan man 
som Agne Beijer i den lärda kommentaren till Herculis Wägewal äventyra 
en felaktig tolkning av monologen. Det är närmast textens placering som för
bryllat honom. Beijer anser, att Herkules i monologen visar sig »gripen i sitt 
innersta av Dygdens anmaning, som han ännu icke hört». Monologen borde 
rimligtvis vara placerad i spelets slut, efter Dygdens tal och före apoteosen. 
Beijer framkastar hypotesen att avskrivaren av misstag kan ha placerat mono
logen på galet ställe.3

Beijer utgår som synes från den gängse uppfattningen av diktens inre ske
ende. Herkules är ett oskrivet blad, som först genom Fru Dygds tal vinnes 
för den rätta vägen. Det är först efter detta tal han kan tänkas framföra den 
hyllning till ära och dygd som monologen innehåller. Vi har redan visat att 
denna uppfattning knappast har fog för sig. Det kan tilläggas att handskrifts
materialet knappast erbjuder något stöd för Beijers hypotes.4

Med utgångspunkt från de förutsättningar jag skisserat här ovan, är det nöd
vändigt att i vissa avseenden omtolka det psykologiska skeendet i dikten. Den 
retoriska tvekampen mellan Fru Dygd och Fru Lusta är inte en strid mellan 
två jämbördiga makter. Herkules är predestinerad för dygdens väg.4a Det gäller 
för Fru Lusta att leda Herkules vilse, att förleda honom att förneka sig själv 
och sina ädla anlag. Hon har därvid god hjälp av hjältens okunnighet och 
bristande självkännedom. Möjligen menar Stiernhielm, att Herkules än så länge 
är otillräckligt utrustad med dygden prudentia, denna »virtus dirigens» som är 
en nödvändig reglerande faktor för det rätta utövandet av de moraliska dyg
derna. För Fru Dygd gäller det att bringa Herkules till självkännedom, »cog- 
nitio sui». Hennes inledande ord innebär lika mycket upplysning och undervis
ning som vädjan.

See till; Stat stilla; betänck dig.
Weetstu ock Ho den är, den med dig snackar i löndom?
Denne däss pijpa så sött dig flistrar, och lockar i drömar?
Tag icke lättliga råd af den dig icke bekänd är,
Denne som för dig stod, den du meentst wara Gudinna;
Är ifrå Stygia putt, hin stygges dotter och alster.
Lusta geer hon sigh namn; Fru L a s t a  med rätta mon heta. (284-290)

3 Stiernhielm-Columbus, Spel om Herculis 4a Från andra utgångspunkter har Sten Lind-
Wägewal, s. 100 f. roth i efterskriften, s. 20 f., formulerat en lik-

4 Beijer betecknar själv sitt resonemang om nande tolkning, 
avskrivarens misstag som en gissning.
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Herkules ädla anlag är oförenliga med lasten; han säges ju uttryckligen 
vara »ädel af ätt; til ähra född och erkoren». Fru Dygd behöver bara hjälpa 
sin unge lärjunge att identifiera lasten, »den dig icke bekänd är». Med upp
maningen »Se till» etc. uppmanar hon honom att ådagalägga prudentia. Man 
kan jämföra med presentationen av denna dygd i den s. k. dygdepredikan: 
»Dygd söker Rådh; flyger inte för än hon koxar, och huxar» (396).

Under dessa omständigheter tvingas Fru Lusta att tillgripa de mest subtila 
medel för att förleda den dygdige hjälten. Redan med de inledande orden 
synes hon vilja leda hjälten vilse.

HERCULES, stålt af modh; af blodh Hög-ädeler Herre, (52)

Herkules skulle alltså vara ädel, inte genom sin dygd utan genom sin ädla 
börd. Han är inte äregirig utan »stålt». Vad Fru Lusta avser är väl sannolikt 
den last som består i överdrift av magnanimitas, det »extremum in excessu» 
som Stiernhielm i sin dygdetabell kallar »fastus» eller »animi elatio». Liksom 
Fru Dygd uppmanar hon hjälten att utnyttja sina gåvor och leva ett aktivt liv.

Tagh tijne gåfwor i acht, medan Åhren, och dagarne lijda;
Sätt tijne krafter i bruk, förr-än Åldren, och grå-håren yppas. (58 f)

Dessa ord har en fränt ironisk valör. Herkules uppmanas ju att utnyttja värde
lösa gåvor, dvs. yttre värden som skönhet, ungdom och hälsa. Den aktivitet 
Fru Lusta anvisar är ett ovärdigt njutningsliv.

Fru Lusta har en svår uppgift. Hon vet lika väl som sin motståndare, att 
hjälten är upptänd av äregirighet. Den känslan måste hon ta med i räkningen, 
när hon genomför sin förförelse. Som fullgod representant för den epikureiska 
ärepessimismen framför hon en direkt kritik av äran.5

Acht’ icke fåfängt Roos, eller Last, för skam eller ähra,
Ähra så wäl som Skam äre wind, och Namn utan ingiäld. (250 f.)

Samma kritik har amplificerats av Fru Lusta i en inlagd replik i Herculis 
Wägewal. Hon kontrasterar där otium och negotium, den passiva, epikureiska 
njutningen och den aktiva, heroiska tillvaron.

Här lefwer du i ro uti ditt sinne nögd,
Där måste din oro åt androm kiöpa frögd.
O hwilken surhet gier det söta ärans hopp!
En gissel hon wist är uppå en ädel kropp.
D u äst af din natur til werlden födder fri:
N u smider du det järn du sielf skal sättias i.
Skall tu till andras tienst försällia frihet din,
Hwad blifwer då din lön? ett tal, en farand wind. (450—457)

Men Fru Lusta nöjer sig inte med att bagatellisera ärans värde. Hon vill 
också inrikta hjältens äregirighet på ovärdiga föremål. Konsekvent försöker 
hon få honom att försmå den höga äran och i stället eftersträva den lilla.

5 Beträffande den antika epikurismens kri- kureiska ärekritik, från Montaigne till Vol-
tik av äran, jfr Zilsel, E., Die Entstehung des taire, hoppas jag bli i tillfälle att beröra i
Geniebegriffes, 1926, s. 64. Senare tiders epi- ett annat sammanhang.
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Sålunda försöker hon avvända hans sinne från den ära, som de vittra mödorna 
kan skänka.

Tu är af ädlare Blod; tijn ätt thet skulle wanähra. (131)

Detta påstående är ett slag i ansiktet på den samtida humanismen, som så 
ivrigt hävdade, att äran kunde vinnas både »arte et marte», både genom krigiska 
och fredliga idrotter. Fru Lusta vänder sig mot det humanistiska ideal som en 
forskare kallat »den litterate adelsmannen».6 Det är detta ideal som föresvävar 
Fru Dygd, när hon så ivrigt uppmannar hjälten till lärda studier. Den adels
man som inte ägnar sig åt studier, dygd och »berömlige dater» kan förvisso 
inte påräkna någon ära.

At han i ställe för roos, för prijs, för Heder och ähra,
Gagnar sig håån, och spott, och alsom-största wahn-ähra,
Lijdes af ingen Man; men af alle begabbas och hatas, (474-476)

Ur Fru Lustas omdöme om lärdomen kan också utläsas ett aristokratiskt 
förakt för skrivare, klerker och djäknar (124 ff.). Också däri står hon i opposi
tion till humanismens adelsmannaideal. Adelsmannen borde åtminstone ägna 
vitterheten aktning och beskydd. I Stiernhielms balett »Parnassus Triumphans» 
förekommer »sex stålte Kämpar, förträdandes the Musers ähra». De ägnar sig 
visserligen åt krigiska idrotter, men förklarar lika fullt: »At then är ingen 
ähra wärd, som slår ett haat / På them, som sig bekänna / Till lärdom, Bok 
och Pänna.»7 Adelsmännen borde uppskatta och beskydda vitterheten i sitt 
eget intresse. Det var ju bara genom litteraturen de kunde förlänas odödlig 
ära. Detta argument för vitterheten, med anor från Ciceros tal för diktaren 
Archias, upprepades flitigt av humanisterna. Hos oss fick det sin mest kända 
formulering i Skogekär Bergbos Thet swenska språkets klagemål. Det skymtar 
också i den inledande strofen i Parnassus Triumphans. En grekisk och en 
romersk furste uppträder där med följande replik.

Then som Dygden sätter sig til mål;
Om ähran sig beflijter,
Och Tapperheet tillij ter,

Then förklarar Phoebus med sin Strål.
The niyo Systrar, androm til Exempel,
Upbyggia honom ett odödlighetens Tempel.8

I denna enda strof har Stiernhielm samlat nästan alla de centrala föreställ
ningar om äran och äregirigheten som florerade i renässansens moralfilosofi 
och litteratur. Genom att lägga repliken i munnen på en grek och en romare 
har han antytt äreidéernas antika ursprung. Äreoptimismen är aristokratisk, och 
de talande är i konsekvens härav furstar och vänder sig uttryckligen till »Rid- 
derskapet». Repliken understryker det intima sambandet mellan äregirighet och 
dygd: den som har dygden till mål beflitar sig också om ära. Den äregirige 
blir odödliggjord av litteraturen, av »Phoebus» och de nio sångmörna. Den

6 Gustafsson, L., Den litterate adelsmannen 7 Stiernhielm, G., Samlade skrifter, I: 1, s.
i den äldre stormaktstidens litteratur, Lychnos 103.
1959, s. 1 ff. 8 Ibid., s. 102.
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på så sätt glorifierade fungerar i eftervärlden som moraliskt föredöme, »androm 
til exempel».

Men åter till Hercules. Fru Lusta försöker, som vi redan nämnt, inrikta 
hjältens äregirighet på ovärdiga föremål. I stället för de krigiska bedrifternas 
höga ära erbjuder hon honom den ära som kan vinnas genom framgångar i 
dryckeskämpen, som hon betecknande nog framställer som ett fältslag. Det är 
i den sortens drabbningar Hercules bör triumfera.

Prijsen han är då din; dig heembärs seger och ähra. (245)

Att på otillräckliga grunder äras av ovärdiga människor, så löd Aristoteles 
definition av den lilla eller falska äran. Han kunde knappast ha funnit ett 
bättre exempel än detta: att äras av supbröder för sin uthållighet i dryckeslag. 
Cieglerus kunde häri ha sett ett gott exempel på den människans »ursinnig- 
heet / at hon offta söker ähra och beröm i the ting / som effter theras Na
tur / hwarken ähra och berömm / uthan skam och spott heembära / såsom 
äre / alle odygder och laster».9 Som ett exempel på denna sats framhöll Ciegle
rus uttryckligen den ära som eftersträvas i »Bacchi Tornering».1

Fru Dygd har en lättare uppgift än Fru Lusta: hon kan ju hela tiden vädja 
till och utnyttja hjältens medfödda äregirighet. Redan i sina hälsningsord vädjar 
hon till denna egenskap hos den unge Herkules. Han säges där vara ädel av 
ätt, till ära född och »erkoren». Som adelsman är han född till dygd och äre
girighet. Med ordet »erkoren» avses sannolikt den särskilda gudomliga utvald
het som gjort Herkules till bärare av virtus heroica. Att en sådan varelse skulle 
lyssna till Fru Lusta är ju en ren orimlighet. »Hwart wil dätta?» Att Herkules 
låtit sig förledas beror helt enkelt på hans okunnighet. Han har inte identi
fierat Fru Lusta, »den du meentst wara Gudinna».

Fru Dygd bemöter givetvis Fru Lustas angrepp på äran. Äran är förvisso 
inte bara »ett tal, en farand wind». Äran är av gudomligt ursprung och är 
själv dygdens ursprung (369 f.). När Fru Dygd utmålar dygdens härlighet, gör 
hon det betecknande nog med välavvägda religiösa ingredienser. Hon talar inte 
om Ärans Tempel, som man kanske kunnat vänta, utan om »salighetz hallar». 
Hjältens ära sanktioneras både av Gud och av människor. Det är en hög ära, 
på alla sätt förenlig med och acceptabel för religionen.

Du då finner i Högdene nåd, och täckelig ynnest,
Hoos både qwinnor och män; du fägnas och ähras af allom. (319—320)

I Herculis Wägewal lägges ännu större vikt vid hjältens slutliga belöning, 
den odödliga äran. I analogi med antikt betraktelsesätt uppfattas apoteosen 
där som en bild för det odödliga ryktet. Olympen kallas för »Ärones härlige 
borg». Herkules njuter saligheten i ärans paradis, fjärran från allting dödligt 
och förgängligt. Så länge det finns liv på jorden skall hans odödliga rykte 
föras vidare från släktled till släktled.

Hwar den glimmande Sol, hon wandrar middag och midnatt,
Träder om Morgonen op, och skrider om aftonen under,
Skal med dygdeberöm utspridas högt öfwer alla
HERCULIS härliga namn, medan lif opå Jordenne röres. (706-709)

9 Cieglerus, a. a., s. 293. 1 Ibid., s. 295.
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Mot dessa grandiosa slutverser korresponderar ett avsnitt i den psalm, som 
förekommer tidigare i spelet. Den själ som Gud utrustat med vett måste vårda 
sina gåvor och följa dygdens väg. Han vinner då den slutliga belöningen.

Din hedersdag 
Skal med behag

I glädie firas qwitt från all förändrings lag. (119-121)

På samma sätt understrykes i slutorden den himmelska tillvarons befrielse från 
den sublunära existensens förgänglighet.

—  then mäktige tiden och Elden,
Hwilkas tärande kraft förvanskar nedrige werlden,
Finnes här ej wara till. (700-703)

IV. »Aretologia»
Vi har redan kunnat påvisa, hur Stiernhielms dikt framför många av de idéer 
som var gängse i den protestantiska humanismens moraltraktater. I vissa av
seenden tycks Stiernhielms beroende av dessa skrifter sträcka sig ända till dis
positionen av stoffet. Fru Dygds tal torde sålunda åtminstone i stora drag vara 
uppställt efter samma principer som en moraltraktat.

Traktaterna inleds som regel med en diskussion över frågan: vad är det 
högsta goda? (Summum bonum, finis hominum och beatitudo är de vanligaste, 
i stort sett synonyma begreppen.) De utgår därvid från Aristoteles’ nicomacheiska 
etik, vars första bok behandlar just detta ämne. I samband med denna inledande 
diskussion brukar de protestantiska moralisterna vederlägga den epikureiska läran, 
att det högsta goda ligger i sinnets vällust. I sin Philosophiae moralis epitome 
avvisar Melanchton det epikureiska lyckoalternativet med stor emfas.2 »Voluptas 
Epicuri non est summum hominis bonum», har Alstedius satt som rubrik på 
avdelning XIV i sitt första kapitel av det moralfilosofiska avsnittet.3 Cieglerus’ 
Speculum mundi behandlar enbart problemet summum bonum. Bokens första 
kapitel är en inledande översikt. Det andra kapitlet har följande rubrik. »Om 
Summum bonum thet högsta goda / san / fulkommen och beständigh frögd 
in bonis corporis i Kropsens godha är til at finna?» Cieglerus besvarar själv
fallet den frågan nekande.

Det förefaller mig uppenbart, att Stiernhielm har tänkt sig inledningen av 
Fru Dygds tal, verserna 283-365, som en parallell till moraltraktaternas dis
kussion om summum bonum. Fru Dygd avvisar där det epikureiska alternativet 
och utpekar sin egen väg som den vilken för till det högsta goda. Nu före
kommer visserligen inte ordet »det högsta goda» i texten, men det talas där
emot om »sällhetz Paradis» och »saligheetz hallar». Som vi redan sett, användes 
ibland ordet »beatitudo» i traktaterna som synonym till summum bonum. Stiern
hielm har själv iakttagit samma språkbruk. I hans Loci communes återfinner 
man orden »Beatitudo. Summum Bonum» uppställda sida vid sida som syno
nymer i samma rubrik.4 Med följande ord vill Fru Dygd förneka att »beati
tudo» skulle ligga i den epikureiska livsvägen.

2 Melanchton, Ph., Philosophiae moralis epi- 3 Alstedius, a. a., s. 1239.
tome, 1538, s. 14. 4 KB: F. d. 4, s. 145.
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Ney, min Son, icke så; til sällheetz Paradis ingen 
Nåkas i så måtto; Sömn, och Ruus, och Leekar, och Löye, 
Föra dig inte där in: [------------- ] (304—306)

Det högsta goda ligger i stället i dygden, som till slut skall föra hjälten till 
»saligheetz hallar».

När moraltraktaternas författare uttömmande behandlat problemet om det 
högsta goda och vederbörligen funnit, att det rätta svaret är gudsfruktan och 
dygd, fortsätter de som regel med att behandla dygdens ursprung och orsaker. 
Om vi bläddrar framåt ett par sidor i den skrift av Melanchton, som vi här 
åberopar, finner vi mycket riktigt rubriken »Quae sunt causae virtutis».5 Tredje 
kapitlet i Alstedius etik har rubriken »De causis & effectis virtutis moralis».6 
I den tredje disputationen under Gyldenstolpes presidium behandlas frågan 
»Quae virtutis causa efficiens?»7

Med vers 366 börjar nytt stycke i Fru Dygds framställning och uppenbar
ligen också ett nytt led i hennes argumentation. Detta avsnitt avslutas med 
den sammanfattande uppmaningen »Ney, min Hercule, ney! ...», verserna 381- 
383. Med orden »Hwari består då Dygd?» börjar den s.k. dygdepredikan, som 
alldeles tydligt innebär ett nytt led i framställningen. Det mellanliggande av
snittet, verserna 366-383, behandlar enligt min tolkning dygdens orsaker, causae 
virtutis. Detta framgår dels explicit i formuleringar som »Dygdenes grundwal 
är Ähran», men också implicit i resonemanget. För tydlighetens skull skall vi 
här jämföra med motsvarande avsnitt hos Alstedius, som säkert har varit Stiern- 
hielms viktigaste källa.

Enligt Alstedius är Gud dygdens yttersta ursprung och orsak, »causa efficiens 
prima».8 Människan bär inom sig en naturlig lag, som fungerar som drivkraft 
till dygd. Denna lag är ett gudomligt påbud: »Lex naturae est jussus divinus 
in homine, monstrans discrimen honestorum & turpium: [—].»9 Det är samma 
tanke som ligger bakom Alstedius’ sats »Plomo natura duce amat honestum».1 
Dessa ord har Stiernhielm också citerat under rubriken »Lex naturae» i sin 
samling Loci communes.2 »Lex naturae» räknar Alstedius till gruppen »causae 
virtutis intra hominem». Till gruppen »causae virtutis extra hominem» hänför 
han däremot »laus», äran.3 Också i ett annat sammanhang har ju Alstedius, 
som vi redan konstaterat, framhållit ärans värde som stimulans för dygd.

Ovanstående korta orientering torde vara tillfyllest för att vi rätt skall kunna 
förstå innebörden av följande avsnitt.

Vid läsningen av dessa verser måste vi hålla i minnet det nära samband Stiern
hielm såg mellan dygd och ära. Den Gud som är dygdens ursprung är också 
ärans ursprung. Äran är också i sig själv en orsak till dygd, en »causa virtutis

Gud han är ährones Gud; Gudz Ansichte lyser oss Ähran. 
Ähran är Dygdenes Root; och Dygdenes grundwal är Ähran. 
D ijt måttar all Gudz Lag; den Oss allom i sielfwe Naturen 
Fast inpräntat uti wår Siäl, och Samwete lyser. (368—371)

5 Melanchton, a. a., s. 26.
6 Alstedius, a. a., s. 1244.

9 Ibid., s. 1245.
1 Ibid., s. 1236.
2 KB: F. d. 4, s. 48.
3 Alstedius, a. a., s. 1245.

7 Gyllenstålpe, a. a ., s. 72 ff.
® Al CfO/-! < TI C si si C T A ΛAlstedius, a. a., s. 1244.
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extra hominem», för att låna Alstedius’ terminologi. Till samma mål leder 
också Guds eller naturens lag, som människan bär i sitt bröst. De ovan citerade 
verserna är alltså uppenbarligen en uppräkning av olika »causae virtutis», Gud, 
naturens lag och äran.

Stiernhielm trodde på den fria viljan. Följaktligen måste han också tro, att 
det var möjligt för människan att förneka den gudomliga lag hon bar i sitt 
bröst. De närmast följande verserna formas till en flammande vädjan att an
vända friheten på rätt sätt, att vårda det andliga ljuset och välja dygdens väg. 
Stiernhielms ord om »det andlige Liuset» kan möjligen tolkas som ett indi
cium på platonska föreställningar. Alstedius jämför »Lex naturae» med ett 
ljus, »illud lumen, quod in unoquoque habitat».4 Men, fortsätter Alstedius, det 
finns många människor som försöker släcka och kväva detta ljus i sitt inre.5 
Fru Dygds ord innebär en vädjan till Herkules, som genom att lyssna till Fru 
Lusta tycks vara i färd med att förneka sina stora medfödda anlag av äregirighet 
och heroisk dygd, därigenom missbrukande viljans frihet.

Är nu wår Siäl utan skäl? eller äre wij fänad och bestar?
Släckie wij sielf wår Eld, och dämpa det andlige Liuset,
Ded som Oss Skaparen i wärt bröst, hafwer eldat och uptändt,
Til wår Salighetz Lysn, och Ledsn. Huru? wele wij sielfwe 
W ända wår Ansicht’ ifrån Gudz Ansicht’, och sänk’ oss i mörkret?
Hwad blifwer af wår Siäl, den Gud oss sielf wer har inbläst?
Ach! den ädele Siäl! den wij så förbarmliga störta!
Hwad blifwer af wår hamn, och menniskio-namne wij fördom?
Hwad blifwer af Gudz belät’, af Skaparen tryckt i wår Hiertan?

Ney, min HERCULE, ney! den wägen han tämer oss intet. (372-381)

Alstedius räknar vidare med andra »causae virtutis», som inte uttryckligen 
framhålles av Fru Dygd, men som ändå tycks ha influerat Stiernhielm vid 
kompositionen av Hercules. Det gäller närmast vissa »causae extra hominem».

»Causa extra hominem est tum recta educatio, tum institutio, quae pendent a magistris, 
tum mutis, tum vivis, nempe illis, qui virtute sunt praediti, quibuscum versari debemus 
& domi & foris. Huc pertinent laus, admonitio, cogmtio sui, meditatio mortis, & si- 
milia.y>Q

Att etisk undervisning och förmaning är nödvändiga förutsättningar för dygd 
är helt i linje med Alstedius’ tankar i stort. Människan äger av naturen ett ädelt 
moraliskt anlag av gudomligt ursprung, »homo habet aliquid imaginis Dei re- 
liquum»,6 7 ett »Gudz belät’» för att använda Stiernhielms formulering. Men 
om nu människan äger goda anlag av naturen, hur skall man då förklara 
hennes synder och laster? En av de förklaringar Alstedius levererar är okunnig
heten. Genom okunnighet förleds människan till handlingar, som hon med hjälp 
av tillräcklig kunskap hade kunnat undvika.

Vi förstår nu varför Stiernhielm har låtit sin unge hjälte falla offer för de 
sensuella frestelser Fru Lusta erbjuder honom.

HERCULES, öfwertalt, som en ung och hitziger Herre,
W ar opå språng, steg til, och wille nu föllia Fru Lusta: (273—74)

4 Ibid., s. 1248.
5 Ibid.

6 Ibid., s. 1245.
7 Ibid., s. 1248. Kurs. här.
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Herkules är självfallet mottaglig för Fru Lustas lockelser, inte för inte är han 
ju en »ung och hitziger Herre».8 Men om han verkligen hade förstått vad Fru 
Lustas alternativ innebär, hade han självfallet avböjt inviten. Hans handlande 
kan vi med Alstedius beteckna som »agere per ignorantiam seu inscitiam».9 * 11 
Av Fru Dygds inledande ord framgår ju också tydligt och klart, att Herkules 
handlat av ren okunnighet.

Weetstu och Ho den är, den m ed d ig  snackar i löndom ?
T ag  icke lä td ig a  råd  af den dig icke be känd är,
D en n e  som för d ig  stod, den du meentst wara Gudinna; (2 8 5 , 2 8 7 -8 8 , kurs. h är)

Herkules är av naturen utrustad med det ädla anlagets »causa virtutis intra 
hominem». Genom Fru Dygds undervisning erbjuds han också de »causae vir
tutis extra hominem» som Alstedius räknar upp, nämligen educatio, institutio 
och admonitio. Undervisningens värde beror ju också enligt Alstedius på lära
rens egen person. Fru Dygds ädla och vördnadsbjudande gestalt, »wyrdig af 
anseend», är också bidragande till Herkules moraliska fostran. Fru Dygd lovar 
honom ära (laus) och låter honom slutligen begrunda dödens majestät (medi- 
tatio mortis). Hela hennes framställning syftar till att bibringa den ädle men 
ännu okunnige unge mannen självkännedom (cognitio sui).

Den moraliska undervisningen bör enligt Alstedius arbeta med exempla. Han 
anför uttryckligen Herkules’ val av den rätta vägen som ett prov på hur väl 
exempelundervisningen kan lyckas. De moraliska exemplen kan vara både efter- 
följansvärda och avskräckande. Sålunda brukade spartanerna visa berusade slavar

8 Ordet »hitzig» är ett av de indicier som 
tycks tyda på, att Stiernhielm har tänkt sig 
Hercules som representant för den sangviniska 
temperamentstypen. Ett annat indicium är no
tisen om hjältens ansiktsfärg, den enda kon
kreta detalj som meddelas om hans utseende.
»Beskoda tin Ungdoms-/blomster, och Åhr; 
tijn Färga, tin Hy, tijne blysande Kinner;» 
(54 f.). Nu ansågs ju den friska, röda an
siktsfärgen vara ett av sangvinikerns karak
teristika. Baudoin skriver härom, a. a., II, s. 54:
»On luy attribué le teint vermeil meslé de 
blanc, dautant que selon Avicenne cette cou
leur marque une abondance de sang.» Jfr 
härom även Alstedius, a. a., s. 1857. Vi bör 
hålla i minnet, att ordet »hitzig» vid den 
här tiden hade kvar en ursprunglig innebörd 
av varm, het i rent fysisk mening, jfr SAOB,
11 B, sp. H 873. Sangvinikern var som be
kant het och fuktig. Alstedius gör gällande, 
att en viss temperamentstyp är speciellt dispo
nerad för dygd, nämligen den art av sang- 
vinism som ligger nära melankolin. (A. a., s. 
1249.) (Hans mening tycks vara, att det lilla 
inslaget av svartgalla kan verka hämmande 
och modererande på sangvinikerns konstitutiva 
mottaglighet för Bacchus’ och Venus’ frestel
ser.) Jag har inte bedrivit några systematiska 
efterforskningar på den här punkten men har 
händelsevis kommit över ett belägg på, att 
man i Stiernhielms egen samtid kunde upp
fatta Herkules som sangviniker. Disputationen

över ämnet Virtus Heroica i Gyldenstolpes 
Collegium Ethicum avslutas med en liten di- 
gression om heroernas olyckliga erfarenheter 
av det svaga könet. Det är speciellt de kri
giska hjältarna som råkar illa ut. Som exem
pel anföres uttryckligen Herkules’ slaveri hos 
Omphale. Andra exempel är Simson och De
lila samt Marcus Antonius och Cleopatra. Som 
orsak anger respondenten uttryckligen, att dessa 
krigiska heroer är sangviniker och följaktli
gen mera böjda för »venerem». (Gyllenstålpe, 
a. a., s. 384.) Gyllenstolpes respondent kan ju 
knappast ha varit ensam i sin samtid om 
denna uppfattning. Det finns som bekant en 
del burleska och folkliga inslag i den antika 
mytfloran kring Herkules. Hjälten framstår 
där som en variant av folksagans godmodige 
jätte, en törstig, matglad och högpotent bjässe. 
Dessa inslag i myten kan man inte ha varit 
okunnig om under renässansen, även om man 
favoriserade det något anemiska hjälteidealet 
»Hercule chrestien». Den Herkules som tyckte 
om mat och vin och som på en natt lägrade 
kung Thespios’ femtio döttrar, kunde man inte 
gärna klassificera som något annat än en sang
viniker. Men nog om detta. Jag vill inte själv 
tillmäta min hypotes om sangvinismen någon 
större betydelse. Dess konsekvenser för tolk
ningen av Hercules torde vara skäligen obe
tydliga.

9 Alstedius, a. a., s. 1247.
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för sina barn, för att de redan i unga år skulle gripas av avsmak för drycken
skapslastens vedervärdighet. Spartanernas metod var en moralisk undervisning 
genom avskräckande exempel, »exempla turpitudinis».1

Det är uppenbarligen samma metod som föresvävat diktaren, när han låter 
Fru Dygd utpeka den motbjudande gestalten broder Ruus för sin discipel. 
Herkules förutsätts ha exemplet inför ögonen, av Fru Dygd utpekat med orden 
»Ey käre sij». Nu förekommer visserligen Ruus i introduktionen, dock utan den 
här förekommande inramningen av gråtande barn och leende pigor och drängar. 
Fru Dygd har enkom iscensatt ett »exemplum turpitudinis» på den moraliska 
undervisningens imaginära arena.

Ey käre sij, huru täcker är Ruus, när Läpparn’, och ögonen drypa,
Där han wagglar här om, full-stinner, han stäner, och stankar;
Där han sitter, ey weet, hwad han talar, weemar, och ählas.
Pijgorna lee där i wrån, och drängiarna smystra på golfwet.
Barnen gråtande löpa med roop, 6 Möme, Sij Busen! (348-352)

Så långt exempelundervisningen. Alstedius ger emellertid flera anvisningar 
till den moraliska undervisningens metodik. Ett mycket verksamt medel till 
dygdens vinnande är begrundandet av de gudomliga straffen och belöningarna. 
»Observatio praemiorum quibus bonos, & suppliciorum quibus malos afficit 
Deus, plurimum facit ad studium virtutis.»2

Fru Dygd har uppenbarligen kommit till samma insikt. Han förskräcker sin 
lärjunge med en beskrivning av helvetet, »den odödlige Matken och Elden» 
(300), som blir de lastbaras straff. Men hon eggar också hans dygd genom 
att utmåla för honom de paradisiska fröjderna, med »obegrijpelig hugnad och 
frögd, samt ewiga lijsa» (317).

Efter diskussionen om »causae virtutis» följer som regel i de protestantiska 
moraltraktaterna ett försök till definition av dygden i allmänhet samt en reso
nerande inventering av de enskilda dygderna. Den yttersta förebilden till detta 
avsnitt är bok II t. o. m. VI i Aristoteles’ nicomacheiska etik. I bok II och ett 
stycke in på bok III behandlar Aristoteles den moraliska dygden i allmänhet. 
I kapitel 9 av bok III vidtar en inventering av de moraliska dygderna som 
avslutas med bok V. I bok VI behandlas de intellektuella dygderna.

Femte disputationen i Deusings kompendium heter »De virtute morali in 
genere», och från sjätte t. o. m. elfte disputationen genomgås de olika dyg
derna. Fjärde och femte kapitlen i Alstedius’ etik har rubrikerna »De subjec- 
tis & adjunctis virtutis moralis» respektive »De cognatis & oppositis virtutis 
moralis». Med sjätte kapitlet, som behandlar dygden »Prudentia», inleds en 
lång inventering av dygderna, som sträcker sig ända fram till kapitel XXXII. 
Dygdeinventeringen kallar Alstedius »aretologia» till skillnad från »praxiologia 
moralis», läran om det moraliska handlandet.3 I tredje disputationen i Gylden- 
stolpes Collegium Ethicum behandlas bl. a. frågorna »forma virtutis» och »divi- 
siones virtutis», I disputation IV inleds dygdeinventeringen med en behandling 
av pietas och justitia.

1 Ibid., s. 1250.
2 Ibid.

3 Ibid., s. 1244; jfr även s. 1336.
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Med orden »Hwari består då dygd»? (384) inleds den s. k. dygdepredikan, 
ett avsnitt av dikten som vållat forskarna stort huvudbry. Man har inte kunnat 
undgå att uppmärksamma, att avsnittet 384-407 har en prägel av formell 
moralfilosofi, men försöken att bestämma den åskådning som ligger bakom har 
inte lyckats. Johan Nordström menar, att Fru Dygd här tar till orda som 
platonsk filosof.4 Sverker Ek har i detta avsnitt tyckt sig finna spår av de fyra 
platonska kardinaldygderna.5 Samma mening omfattas av Friberg, som också 
söker utpeka de verser, där de fyra dygderna karakteriseras. Religio skulle alltså 
återfinnas i vers 385, justitia i verserna 386 till 393, prudentia i 393 till 400, 
temperantia i 400 till 404 och fortitudo i 404 till 408.6 För lekmannen kan 
det måhända förefalla egendomligt, att diktaren ägnat bara en vers åt religio 
men sju åt prudentia. Friberg bemöter denna invändning med ett egendomligt 
resonemang. Stiernhielm har, hävdar han, med fin känsla för sammanhangets 
krav, aktat sig för att göra denna dygdeinventering alltför iögonenfallande. 
Framställningen har fått en prägel av oöverlagd naturlighet. Friberg vill alltså 
stöda sin tolkning på estetiska kriterier, en metod som kanske inte är helt in- 
vändningsfri.7

Fribergs tolkning är emellertid förfelad av helt andra skäl, som vi strax 
skall redovisa. Redan nu kan vi emellertid enbart med stöd av texten påpeka 
ett uppenbart misstag. Verserna 400-404 kan inte rimligtvis behandla dygden 
temperantia. I dessa verser talas om hövisk skämtsamhet i umgänget och om 
saktmodighet och behärskning. Det är svårt att förstå, hur detta skulle kunna 
avse temperantia, som ju för Stiernhielm och hans samtid betydde måttlighet 
i de sinnliga njutningarna. Karakteristiken av temperantia måste vi söka i 
verserna 391—392, där det uttryckligen talas om ärbara seder, nykterhet, tukt 
och kyskhet.

Dygdepredikan är i själva verket en »aretologia», en utförlig och detaljerad 
uppräkning av de moraliska dygderna. Stiernhielm följer de protestantiska mo
raltraktaterna nära i spåren, och förteckningens yttersta förebild är de aristo- 
teliska dygderna. Förteckningen omfattar nio dygder, av vilka sju kan åter
finnas i Stiernhielms egen tabell över de aristoteliska dygderna i Loci com
munes. De två återstående dygderna är pietas och prudentia, som de protestan
tiska traktatförfattarna hade infogat i listan över moraliska dygder under in
flytande av den skolastiska etiken. Men mera härom i sitt sammanhang.

Att forskningen så länge förbisett den rätta tolkningen av detta avsnitt är 
så mycket mera egendomligt, som en behändig nyckel hela tiden har varit 
nära till hands. Vad jag avser är dygdeförteckningen i Samuel Columbus’ Råd- 
rijk. Redan förekomsten av de specifikt aristoteliska dygderna magnificentia 
och magnanimitas gör det till en lätt uppgift att moralfilosofiskt bestämma 
denna text. Nu förekommer uppenbarligen, som bl. a. Ragnar Ekholm påvisat, 
vissa överensstämmelser mellan dygdepredikan och förteckningen i Rådrijk.8

4 Nordström, J., De olika Hercules-versio
nerna, Samlaren 1916, s. 185.

5 Ek, S., Till frågan om Hercules’ två ver
sioner, Samlaren 1915, s. 14 f.

0 Friberg, a. a., s. 225.
7 Friberg har sannolikt accepterat Eks hypo

tes i samlaruppsatsen av 1915. Som redan 
Nordström, senast a. a., s. 183, framhållit, är 
emellertid det av Ek supponerade sambandet 
mellan Hercules och Herculis Wägewal föga 
sannolikt.

8 Ekholm, a. a., s. H3ff .
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Dessa överensstämmelser kan inte enbart bero på Columbus’ beroende av den 
äldre diktaren, utan fastmer på den omständigheten, att även dygdepredikan 
är en »aretologia» av i stort sett samma slag som Columbus’. Den yngre dikta
rens förteckning är mycket mera utförlig och uttömmande, men däri ligger 
också den enda skillnaden av verklig betydelse.

Jag har redan velat göra gällande, att Stiernhielm vid utformningen av 
Fru Dygds tal har lånat kompositionella element från moraltraktaterna. Före
komsten av en regelrätt aretologia synes stöda denna tolkning. Ytterligare en 
överensstämmelse kan påpekas. I avsnittet 384-407 behandlas de moraliska 
dygderna. Avsnittet 408-410 är en av dessa retoriska sammanfattningar, som 
Stiernhielm så ofta avrundar de olika avsnitten med. Med vers 411 vidtar 
helt regelrätt en diskussion av intellektuella dygder som vett, visdom och 
lärdom.

Min tolkning får givetvis inte uppfattas så, att Stiernhielm i detalj skulle 
ha följt traktaternas komposition; den uppgiften lät sig säkert inte förenas 
med ett konstnärligt tillfredsställande uttryck. Han har emellertid upptagit flera 
av traktaternas standardproblem och undersökningsobjekt och har grupperat dem 
i samma ordningsföljd som i förebilderna. Men det är bara bitvis — så i dygde
predikan — som Fru Dygds framställning får karaktären av formell moral
filosofi.

Vi övergår till analysen av dygdepredikan. Den första dygden är som man 
kunnat vänta pietas.

Dygd är at älska sin Gud, hans Bud och Stadgar at hålla; (385)

Som synes urskiljer Stiernhielm två aspekter av denna dygd, att älska sin Gud 
och att iaktta hans stadgar. Möjligen utgår han härvid från de två sidor av 
denna dygd som Alstedius påpekat. »Ejus partes duae sunt; cognitio, & cultus 
Dei.»9

Den andra dygden är justitia, en viktig och till sin natur komplicerad dygd, 
som Stiernhielm ägnar en ganska utförlig behandling.

Dygd står i Rättwijsa, där hwar och en sin Rätt blifwer ägnat;
Ingen af ingo skadd til Lem, Lijf, Ägn, eller Ähra;
Dygd lijder intet wåld; öfwer-äfl hon styrer, och ågång;
Lijder ey arman Man förtryckes af Högmod, och orätt. (386-389)

Det förefaller mig uppenbart, att Stiernhielm avsett denna långa utredning 
som en redovisning för olika aspekter av dygden justitia. Att i detalj analysera 
de olika sidorna av denna dygds väsen skulle föra för långt. Jag får här nöja 
mig med ett par antydningar. Traktatförfattarnas yttersta förebild för uppfatt
ningen av justitia synes ha varit Thomas ab Aquinos dygdesystem. Thomas upp
rättade i Aristoteles’ efterföljd vissa distinktioner mellan å ena sidan »Justitia 
universalis» och å den andra sidan »Justitia particularis», vilket senare begrepp 
i sin tur sönderfaller i »justitia commutativa» och »justitia distributiva».1 Det 
är denna indelning Alstedius använder i sin behandling av denna dygd. Justitia 
universalis har enligt Alstedius att göra med laglydnaden, den är en »virtus

9 Alstedius, a. a., s. 1264. 1 Gilson, a. a., s. 281 ff.
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obligans hominem ad obedientiam omnium virtutum & legum».2 Justitia parti- 
cularis är däremot den dygd varigenom vi med rättvisa ger var och en sitt, 
»qua suum cuique tribuimus».3 Stiernhielm har själv i sina Loci communes 
räknat upp de olika delarna av dygden justitia med hänvisning till Alstedius.4 
Hur nära han i Hercules följer sin lärofader i spåren, vågar jag inte i detta 
sammanhang åta mig att utreda. Vissa överensstämmelser kan emellertid an
föras. Att »hwar och en sin Rätt blifwer ägnat» kan ju vara en reflex av den 
ovan anförda definitionen av justitia particularis, som Stiernhielm f. ö. själv 
har citerat i sina Loci communes.5 Att ingen blir skadd till »Lem, Lijf, Ägn, 
eller Ähra» belyser uppenbarligen en annan aspekt av begreppet, den allmänna 
laglydnaden. Den allittererande formuleringen har omisskännlig karaktär av 
lagtext.

De två senare verserna belyser rättvisa i förhållandet mellan samhällsklas
serna. Det förtjänar påpekas, att Alstedius uppdelar justitia particularis i olika 
begrepp, med hänsyn till de personers rang, som är föremål för vår rättvisa. 
Justitia particularis kan sålunda vara inriktad på socialt överlägsna, jämnställda 
eller underlägsna individer (superiores, pares, inferiores).6 Vad Stiernhielm be
skriver i verserna 388-389 skulle alltså vara »justitia particularis circa inferio
res», en dygd som väl förtjänade anbefallas till en ung och högädel herre.

Denna tolkning kan ju förefalla subtil till ytterlighet. Om vi vänder oss till 
Columbus’ dygdetabell i Rådrijk kan vi emellertid finna slående paralleller. 
Under rubriken »Justitia (rättfärdighet)» behandlar Columbus uppenbarligen 
också justitia particularis, den dygd som innebar att vi ger var och en sitt.

A tt du  ock hvar ock en  hw ad ho n o m  tilb ö r g ijfver;
N atu rsen s äldsta lag  th äd  a llom  fö resk rijfv e r:7

Jag vill här åter inskärpa, att överensstämmelserna mellan Columbus’ text 
och dygdepredikan inte enbart kan bero på den yngre diktarens beroende av 
den äldre. Columbus har velat presentera en aristotelisk dygdetabell i versifierad 
form och har inte som Stiernhielm behövt ta hänsyn till kontexten. Han har 
därför kunnat göra sin aretologia mera utförlig och fullständig. Han har så
lunda tagit med den specifikt antika och aristoteliska dygden magnificentia, 
den antika mecenatens dygd, som manifesterar sig i frikostighet gentemot sam
hället i form av ekonomiskt stöd till tempelbygge, offentliga platsers smyc
kande, och liknande.8 Denna dygd kunde Stiernhielm givetvis inte ta med i 
sin aretologia; den hade där alltför mycket fallit utanför ramen.

Efter justitia övergår Columbus till att behandla dygden »Liberalitas (Gijf- 
mildhet)».

H v ad  G o tt d ig  G u d  beskär m äd  an d ro m  du  m äddeela;
D ock  taag  ey a ltfö rd iu ft, a t d ig  ey sielf m å feela.
Ä r G irig h ee t d itt N a m n  e t vederstygglig t T in g ,
Så sam lar Slöser i j d it H je rta  svåre sting .9

2 Alstedius, a. a., s. 1260.
3 Ibid., s. 1295.
4 KB: F. d. 4, s. 9.
5 Ibid. Vid läsningen av Konungastyrelsen

kan ju Stiernhielm också ha fäst sig vid föl
jande regelrätt aristotelisk-skolastiska defini
tion av en aspekt av dygden »Retwisan» (justi-

tia): »Retvisan är thön dyghd, ther stadhugh 
är i manzins wilia, til at lata hvariom thet 
hans är.» A. a., s. 19.

6 Alstedius, a. a., s. 1295.
7 Hanselli 2, s. 77.
8 Aristoteles, a. a., s. 97 ff.
9 Hanselli 2, s. 78.
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Som synes har Columbus i vanlig peripatetisk ordning uppfattat givmild
heten som den gyllne medelvägen mellan slöseri och girighet. Så har också 
Stiernhielm klassificerat denna dygd i sin aristoteliska dygdetabell i Loci com
munes. Liberalitas, eller beneficentia som han också kallar den, placeras där 
mellan »Profusio sive Prodigalitas» å ena sidan samt »Illiberalitas» å den andra.1 
Det är utan tvekan denna dygd Stiernhielm syftar på i den vers som följer 
omedelbart efter beskrivningen av justitia.

Dygd är, uträckia sijn hand, til styrck them usle betrycktom. (390)

De tre första dygderna i Stiernhielms aretologia är sålunda pietas, justitia och 
liberalitas. Att så är fallet kan ingalunda bero på en tillfällighet. Pietas och 
liberalitas är enligt Thomas’ dygdesystem dygder underordnade justitia.1 2 Samma 
uppfattning återfinnes i Stiernhielms herkulesallegori av år 1624. Pietas och 
liberalitas uppträder där som drabanter till anföraren Justitia.3

Stiernhielms aretologia kan alltså sägas börja med justitia jämte två under
ordnade dygder. Vi har möjligen rätt att även häri spåra inflytandet från 
moraltraktaterna. I dessa inleds dygdeinventeringen ofta med antingen pruden- 
tia eller justitia, eftersom dessa betraktas som överordnade »virtutes dirigentes». 
Alstedius börjar med prudentia och fortsätter med justitia. Gyldenstolpes areto
logia inledes med pietas och justitia.4

De närmast följande verserna i Hercules erbjuder inga svårigheter. Att Stiern
hielm har syftat på temperantia är ju alldeles uppenbart.

Dygd står i fagert Mood, gott Lefwern, och ährbare Seder,
Nychterheet, och reen Siäl, uti Tucht, och okränckliga Kyskheet. (391-92)

Även i dessa verser tycks Stiernhielm ha bemödat sig att definiera dygdens 
olika beståndsdelar. I sin schackallegori har han i vederbörlig skolastisk ord
ning angivit modestia, sobrietas och castitas som dygder underordnade tempe
rantia.5 Dessa element kan klart urskiljas i ovan citerade verser, som ju inte 
bara tar fasta på måttlighet i sinnesnjutningarna utan också på ett ärbart och 
hovsamt uppträdande.

I sina Loci communes har Stiernhielm ägnat stort utrymme åt prudentia, 
större än åt någon annan dygd. Hans framställning där synes i allt väsentligt 
vara grundad på Alstedius. Även i Hercules har prudentia ägnats jämförelsevis 
stort utrymme, lika stort som justitia.

Dygd står i wett, och i Plicht; Huru, Hwar, Hwad, När, Hurulunda:
Hwarföre, hwart bör skee: dy Dygd wil granlaga lämpas.
Dygd wågar inte på slump; doch slump, botas ofta medh snille.
Dygd söker Rådh; flyger inte för än hon koxar, och huxar, (393—396)

Dygden flyger inte åstad utan noggrann överläggning. Till prudentias åliggan
den hör ju enligt Alstedius att »diu liber are, acute comparare, & sapienter 
mutare».6 Det hör också till denna dygd att »koxa» framåt och »huxa» bakåt

1 KB: F. d. 4, sista bladet, opag. 5 Schiick, a. a., s. 71. Beträffande Tempe-
2 Erni, a. a., II: 2, s. 143, 193. rantias underavdelningar hos Thomas, jfrErni,
3 Schiick, a. a., s. 71. a. a., 11:2, s. 228 ff.
4 Alstedius, a. a., s. 1255; Gyllenstålpe, a. a., 6 Alstedius, a. a., s. 1258.

s. 97.
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i tiden. »Hinc prudentia dicitur constare tribus actibus; videl. praesentium 
scientia, praetoritorum reminiscientia, & futurorum prospicientia.»7 Slump botas 
ofta med snille tack vare denna dygd. Prudentia är ju en intellektuell dygd. 
»Intellectualis quidem; quatenus est in practico intellectu.»8

Men vi fortsätter vår inventering. Den nästa dygden i Stiernhielms areto- 
logia är veritas, sannfärdighet.

Dygd flyr Lögn; der Lögn kommer in, går Dygden å dören.
L uft-strek , S tor-spräkerij, lam e Saalbader, irrig e  H ie rn -h w ärf,
D ass’ äre skändlige  feel; som  b rin g a  sin  H e rre  p å  skam m en. (3 9 7 -3 9 9 )

Den dygd Stiernhielm här åsyftar har han i sina Loci communes kallat veritas, 
veracitas och candor.9 Columbus använder termen veritas, medan samma dygd 
hos Alstedius går under namnet veracitas.1 Alstedius räknar med candor som 
en underavdelning till veracitas. Man kan möjligen hävda, att Stiernhielm 
med verserna 398—399 avsett dygden taciturnitas. Han kritiserar ju där virriga 
hugskott och meningslöst prat. Men denna kritik är väl förenlig med karak
teristiken av dygden veracitas, som ju bl. a. manifesterar sig i enkelt, klart 
och osmyckat språk. »Veritatis oratio est simplex» har Alstedius satt som rubrik 
över en utredning om detta ämne.2

Fru Dygd övergår nu till att karakterisera två dygder som har att göra med 
umgänget med våra medmänniskor. Den första är förmågan till vänligt och 
skämtsamt umgänge.

Dygd med skämt sig täckelig gör, uti tijd och i ställe:
Tager och geer med hoof, så mycke som ährone lijkar, (400-401)

Den här utmålade dygden återfinnes i dygdetabellen i Loci communes under 
tre synonyma beteckningar, nämligen humanitas, comitas och affabilitas.3 Dyg
den yttrar sig i vänskapligt och skämtsamt umgänge med andra, skriver Stiern
hielm på samma ställe. Dess »actiones» består i att »jucunde & amice cum 
aliis conversari». Columbus kallar samma dygd »Comitas (Vänlighet, gladt 
lynne)».4

Den därpå följande dygden karakteriseras av frånvaro från agg, galla och 
plump stickenhet. Vad Stiernhielm avser är givetvis mansuetudo, saktmodighet.

Alt utan agg; utu Laag wari långt bort galla, med galnu.
Hoof är i all ting bäst, plump stickenhet anstår en Narr wäl. (402-403)

Mansuetudo finns upptagen i Stiernhielms dygdetabell. Dess »actiones» anges 
där vara att tygla och behärska vreden. Även Columbus behandlar denna dygd 
i en strof som vi här kan citera som jämförelse.

Mansuetudo (Sachtmodighet)
I Laater, taal ock Svaar sacktmodig fins och stilla, 
Och ey påskij na lätt, affecter dig förvilla.
Veet, Vreede bär vårt Mod til vårt och vårts försvar; 
Hvad öfrigt är man bäst af stilla lugnet har.5

7 Ibid., s. 1257.
8 Ibid., s. 1258.
9 KB: F. d. 4, sista bladet, opag.
1 Hanselli 2, s. 79; Alstedius, a. a., s. 1319.

2 Ibid., s. 1321.
3 KB: F. d. 4, sista bladet, opag.
4 Hanselli 2, s. 79.
5 Ibid.
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Den närmast följande versen i Hercules erbjuder vissa svårigheter.
Dygd lijder ingen spott, för neesa då wällier Hon lijf-laat. (404)

Det är inte lika lätt att utpeka den dygd som avses med denna vers. Det 
kan icke röra sig om någon av de dygder Stiernhielm själv upptagit i sin aristo- 
teliska dygdetabell. Om vi granskar den nicomacheiska etiken, finner vi emel
lertid en egenskap, som tämligen väl motsvarar Stiernhielms beskrivning. Det 
är egenskapen skamkänsla eller blygsamhet, som manifesterar sig i skräck för 
vanära och nesa. Aristoteles understryker, att detta inte egentligen är en dygd 
utan snarare en känsla eller lidelse, som till sin verkan kan vara lika gagnerik 
som en dygd. Denna egenskap passar egentligen bara för unga människor.6 
Alstedius kallar denna egenskap »verecundia» och förknippar den liksom sin 
lärofader med ungdomsåren. »Verecundia omni quidem aetati congruit, sed 
ornamentum praecipuum est adolescentiae [—].»7

Uppseendeväckande är, att Stiernhielm i denna vers medvetet eller omed
vetet tycks plädera för självmordets berättigande. I valet mellan vanära och 
död väljer den dygdige döden. Detta är en okristen tanke, som traktatförfat
tarna är helt ovilliga att acceptera. Förakt för döden är förvisso en dygd, menar 
Alstedius, men det måste då vara fråga om en påtvingad död, inte en frivillig. 
Självmördarens förakt för döden är ingen dygd. Därför kan inte Alstedius gå 
med på att t. ex. Cato d. y. skulle ha visat sinnesstyrka genom att bära hand 
på sig själv. »Ad summam: αυτοχειρία non est fortitudo, sed impatientia: ut, 
Cato non fuit fortis, quia non potuit ferre res adversas: [—].»8 Hellre än att 
tillgripa självmordet bör man uthärda vilka vedervärdigheter som helst, alltså 
även vanäran. Liknande synpunkter på självmordets problem framföres av 
Deusing och Gyldenstolpe.9 Vi skulle alltså här kunna se ett exempel på att 
Stiernhielm går stick i stäv med den vedertagna kristna moralen. Jag är emel
lertid fullt medveten om, att min tolkning kan vara alltför hårdhänt kon
struerad. En enda vers torde vara ett alltför sprött underlag för så vittgående 
slutsatser som de ovan redovisade.

De återstående verserna ägnar Stiernhielm åt en teckning av Fortitudo, 
sinnesstyrkan. Denna dygd lämpar sig väl till slutvinjett, eftersom Herkules i 
sitt hjälteliv kommer att ådagalägga sinnesstyrka. Slutorden om dygden som 
vinner och segrar i döden utgör en lätt beslöjad allusion på hjältens egen 
offerdöd på berget Oeta och den slutliga apoteosen.

Dygd står i Manna-mods styrck, sig låter af ingo förfära;
Motgång, Sorg, Fegd, W atn- och Eldz nöd, Dunder och Döden,
Achtar hon alt för Leek; Hon winner, och segrar i Döden. (405-407)

Vi har härmed slutfört analysen av Stiernhielms förteckning över de mora
liska dygderna. På en punkt är min tolkning hypotetisk och diskutabel, näm
ligen när det gäller innebörden av vers 404. Stiernhielm kan mycket väl ha 
avsett denna som en del av karakteristiken av fortitudo, närmare bestämt av 
det suveräna dödsförakt, som ingår i denna dygd. Med denna tolkning skulle

6 Aristoteles, a. a., s. i i 9f .  9 Deusing, a. a., s. 421; Gyllenstålpe, a. a.,
7 Alstedius, a. a., s. 1335. s. 176 ff.
8 Ibid., s. 1288.
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förteckningen av de här behandlade dygderna bli följande, i. Pietas, v. 385.
2. Justitia, v. 386-389. 3. Liberalitas (Beneficentia), v. 390. 4. Temperantia, 
v. 391-392. 5. Prudentia, v. 393-396. 6. Veracitas, 397-399. 7. Comitas, v. 
400-401. 8. Mansuetudo, v. 402-403. 9. Fortitudo, v. 404-407.

I vers 408-410 gör Stiernhielm som vanligt en retorisk sammanfattning av 
det sagda. Med vers 411 övergår han till de intellektuella dygderna. Till en 
början synes han röra sig med aristoteliska tankegångar. I sin behandling av 
de intellektuella dygderna gör Aristoteles en distinktion mellan naturlig och 
sann dygd. Det anses allmänt, hävdar filosofen, att vi äger de moraliska egen
skaperna av naturen. Vår disposition för rättvisa, måttlighet och sinnesstyrka 
och för de övriga dygderna äger vi från födseln. Men dessa naturliga anlag 
måste regleras av de intellektuella dygderna, annars är de indifferenta eller 
t. o. m. i stånd att åstadkomma skada.1 Samma tanke återfinner vi hos Alstedius, 
som betecknar den intellektuella dygden prudentia som en »virtus dirigens», 
en nödvändig reglerande faktor för det rätta utövandet av de moraliska dyg
derna.2 Det synes vara dessa tankar man kan spåra bakom följande verser.

Märck, min Son; som Dygd sig grundar å Gud, och i ähron,
Så är och ingen Dygd, som icke beroor opå Wijsdom:
W ett är Dygdenes lius; och Wijsdom är Dygdenes öga. (411—413)

Härmed överger diktaren alla ambitioner att följa traktaternas disposition. 
Fru Dygds tal upplöses i en serie digressioner över olika specialproblem, som 
själens odling, adelskapet och ålderdomen. Det närmast följande avsnittet fram
för tankar som forskarna, senast Friberg, har velat beteckna som platonska. 
Jag är ännu inte i stånd att ta ställning till frågan huruvida denna tolkning 
är korrekt. Att Stiernhielm inte enbart laborerar med platonska föreställningar 
i Dygdepredikan torde emellertid vara ådagalagt genom ovanstående sidor.

Vi lämnar Fru Dygd på denna punkt i hennes framställning och vänder 
oss i stället till hennes förföriska vedersakare.

Vid en första genomläsning av dikten får man onekligen det intrycket, att 
diktaren nästan uteslutande lagt vikten vid motsättningen mellan måttlighet 
och tygellöshet i de sinnliga njutningarna. En närmare analys kan emellertid 
redovisa en tämligen utförlig moralfilosofisk förkunnelse i Fru Dygds tal, som 
ju t. o. m. har utrymme för en regelrätt aretologia. Någon »vitiologia», mot
svarande dygdeförteckningen i Fru Dygds tal, kan vi givetvis inte återfinna i 
Fru Lustas framställning; allt lärt teoretiserande är henne främmande. Som 
Johan Nordström påpekat, finns emellertid uppenbara kompositionella likheter 
mellan de två damernas orationer, likheter som var särskilt iögonenfallande i 
diktens tidigare version.3 Redan detta faktum ger oss rätt att söka efter mot
svarigheter till dygderna i Fru Dygds framställning.

Vi kan möjligen ha hjälp i vår undersökning av att granska Stiernhielms 
schackallegori av år 1624. Vi har redan ett flertal gånger under loppet av 
denna undersökning kunnat påvisa överensstämmelser mellan denna text och 
Hercules.

3 Nordström, J., De olika Hercules-vesio- 
nerna, s. 183 f.

1 Aristoteles, a. a., s. 182 f.
2 Alstedius, a. a., s. 1255 ff.
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I schackallegorin uppträder Herkules mitt emellan två fientliga läger, dyg
dernas och lasternas. Dygderna är uppställda under fyra anförare, kardinal
dygderna Prudentia, Fortitudo, Justitia och Temperantia. Dessa motsvaras i 
lasternas läger av Imprudentia, Audacia, Injustitia och Intemperantia, alla om
givna av var sitt följe underordnade laster. I handskriften har Stiernhielm 
gjort en del tillägg i efterhand. Han har t. ex. skrivit att »Virtus» fungerar 
som anförare för dygderna. Till lasternas »dux campi» har han utnämnt »Vo- 
luptas», inte Vitium som man kanske hade väntat.4 I de senare tilläggen kan 
man också spåra en strävan att utrusta de personifierade abstraktionerna med 
mytologiska dubbelgångare. Under rubriken Intemperantia har diktaren vid si
dan av ordet Libido tillagt namnen Cupido och Venus, vid ordet Gula namnet 
Bacchus.5

Även i dikten Hercules möter vi som bekant samma blandning av per
sonifierade abstraktioner och mytologiska gestalter. Fru Lusta frestar Herkules 
både med sin dotter Kättia och med sin »alsom-Käreste Syster» Frö ja. Även 
Cupido eller Astrild samt de tre chariterna förekommer i detta avsnitt av 
dikten (91-102).

Denna överensstämmelse är måhända mer än en tillfällighet. De senare till- 
lagda anteckningarna i schackallegorin skulle i så fall spegla ett av de tidigaste 
stadierna på den långa vägen till diktens födelse, ett första försök att skänka 
åskådlighet och konkretion åt den abstrakta moraliska dialektiken.

Fru Lusta är givetvis Voluptas, som redan i Silius Italicus dikt hade agerat 
i samma roll. Hon uppträder med ett följe av underordnade laster, och redan 
i detta faktum har vi kanske rätt att spåra en reminiscens av den karakteris
tiska grupperingen anförare-drabanter som präglar schackspelsallegorin. Av per
sonerna i Fru Lustas följe representerar Kättia och Ruus olika aspekter av 
lasten Intemperantia. Ruus motsvaras i allegorin av »Gula. Bacchus» och är 
också i dikten en egendomlig blandning av personifierad abstraktion, mytolo
gisk gestalt — vinlövskransen! — och samtida rucklare.

De tre övriga »stora lasterna» utöver Intemperantia är kanske inte lika lätta 
att belägga. Finns det t. ex. någon anspelning på Imprudentia i persongalleriet 
kring Fru Lusta eller i hennes förkunnelse? I schackspelsallegorin har Stiern
hielm under rubriken Imprudentia antecknat lasten I ner tia, d. ä. tröghet eller 
lättja. Till detta ord har han senare fogat det mytologiska namnet Murcia.6 
Han har alltså tänkt sig möjligheten att åskådliggöra denna last med hjälp 
av en gudinna ur den romerska mytologin. Har vi rätt att här spåra uppslaget 
till Lättias gestalt i dikten? Materialet tillåter oss dessvärre inte mer än en 
gissning.

Jag tror att man utan att pressa materialet kan finna ännu en av de stora 
lasterna i Fru Lustas följe. Det är Flättia, som i diktarens beskrivning fram
står som en negation av alla de egenskaper som förknippas med Fortitudo, 
sinnesstyrka.

Ett öga greet; medh det andre då loog hon; snart war hon effterst,
Snart war hon för-åt i tripp-trapp, snäller och dans-wijg å fotom. (31—32)

å Schiick, a. a., s. 70 f. 
5 Ibid., s. 70.

6 Ibid.
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Samma drag av lättsinne och emotionell instabilitet framträder i Fru Lustas 
egen beskrivning av sin dotter.

Flättia faar hijt och tijt; snart leer, snart gråter af ingo;
Lättlynt, flater, och Fraak, och lägger alzinte på hierta. ( m —112)

Med ordet »lättlynt» har diktaren poängterat kontrasten till den »Manna-mods 
styrck», som är betecknande för Fortitudo. Under rubriken Audacia, det är 
motsatsen till Fortitudo, har han i schackallegorin antecknat lasten Levitas, lätt
sinne, hållningslöshet.7 En granskning av SAOB:s exempel visar, att man på 
1600-talet kunde ha översatt det latinska ordet Levitas med »Flättia».8

Så långt Fru Lustas följe. I hennes tal kan vi givetvis finna ymniga referenser 
även till andra laster än intemperantia. Hon vill inte att Herkules skall ådaga
lägga prudentia. Om han bara brister på denna enda punkt blir ju alla hans 
ädla moraliska anlag värdelösa. Det är bl. a. därför hon så energiskt angriper 
lärdom och studier. Till rubriken imprudentia har Stiernhielm själv hänfört 
lasterna ignorantia och imperitia.9 Av samma anledning uppmanar hon hjälten 
att komma »utan högre betänkande»; en smula eftertanke från hjältens sida 
skulle ju omintetgöra hennes förförelse. Fru Dygds första uppmaning till hjälten 
blir då helt naturligt denna: »See til; Stat stilla; betänck dig.»

Självfallet har hon också utrymme för en uppmaning till Injustitia. Hon 
åberopar därvid adelskapets privilegier.

Giör hwad dig rinner i hug: ty dig och dijn-lijka Funkar,
Skrifwen är ingen Lag, [------------- ]. (252—253)

Även i Fru Lustas tal kan vi alltså skönja spåren av Stiernhielms djupa 
insikter i moralfilosofien. Hans lärdom är skickligt insmält i kontexten och 
går aldrig i dagen så som i Fru Dygds anförande. Något annat hade knappast 
heller varit att vänta. Fru Dygds uppgift är ju pedagogisk, hon skall undervisa 
och förmana, medan Fru Lusta skall förföra och förtrolla.

V. Herculis Wägewal
Genom samarbete mellan Stiernhielm och Columbus tillkom den dramatisering 
av dikten, som vi känner under namnet Herculis Wägewal. Texten har om
redigerats, och nyskrivna partier har lagts in. Omarbetningen är tillräckligt 
djupgående, för att vi skall ha rätt att ställa följande fråga: överensstämmer 
spelet till tendens och idéer med förlagan? Bekräftar även de helt nyskrivna 
partierna i spelet den tolkning av dikten som jag har sökt lansera här ovan?

Vi har i det föregående flera gånger framhållit äreidéernas centrala ställning 
i dikten. Vi blir därför inte överraskade av att finna, att persongalleriet i 
Herculis Wägewal har utökats med gestalterna Farna, Gloria och Honor.1 Farna 
får inleda spelet med en presentation av dramatis personae (1-64). Redaktören 
har här klippt ihop de beskrivningar av Herkules, Fru Dygd, Fru Lusta och 
hennes följe, som förekommer redan i dikten. Famas tal överensstämmer med

7 Ibid.
8 SAOB, 8 B, Häfte 79-83, sp. F 990.

9 Schück, a. a., s. 70.
1 Stiernhielm-Columbus, a. a., s. 6.
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dikten fram till vers 51. Här har inlagts tre nyskrivna verser, som samman
fattar innehållet och tendensen i Fru Lustas tal.

Efter en ärbödig ögnlat, Handkyss och wyrdliga Knäbugt 
Ställer hon ett sött tal till Hercules, unger af årom,
Swassar å Lissmare sätt med sin liufsmickrande tunga,
Låckar ock tubbar och styrker ock rår till sorglige Wällust. (50—53)

Här utelämnas nu Fru Lustas tal, och Farna övergår till att med diktens 
ord beskriva hur hjälten står på språng och vill följa Fru Lusta, samt hur 
Fru Dygd uppträder på arenan. I vers 63 (diktens vers 282) har ordet »talte» 
utbytts mot »lärde». Vers 64 är helt nyskriven.

Denne lät upp sin mun och lärde med alfwarsam ordom 
Sannan dygd wara rättan grund till heder ock ära. (63—64)

Även dessa verser kan vi uppenbarligen tolka som ett referat av innehållet 
i Fru Dygds tal. I diktens inledning grubblar hjälten över hur han skall vinna 
ära med tiden. Fru Dygds stora tal ger honom svaret på hans fråga: ära vinnes 
med hjälp av dygd.

Agne Beijers förklaring till Famas stora inledningsreplik är följande. Drama
tiska föreställningar vid den här tiden inleddes ofta av en stum tablå, som 
symboliskt framställde styckets innehåll. Famas prolog kan ha framsagts vid 
ett sådant tillfälle i syfte att presentera de agerande personerna för åskå
darna.2

Mot detta kan invändas, att vi inte med säkerhet vet om en sådan tablå 
förekommit i samband med Herculis Wägewal. Man kan vidare invända, att 
Famas prolog ingalunda enbart avser att presentera de agerande. De inlagda 
verserna sammanfattar innehållet i Fru Lustas och Fru Dygds tal, och därmed 
förlänas prologen snarast karaktär av innehållsredogörelse. Kanske kan man 
karakterisera Famas prolog som ett »argumentum».3 Hur detta avsnitt skall 
rubriceras är emellertid ett problem för teaterhistorikerna.

Efter Famas monolog följer ett helt nyskrivet parti, en monolog framsagd 
av Herkules. Monologens placering har vållat Agne Bei jer huvudbry, men som 
jag redan kunnat visa i avdelning III, låter den sig osökt infogas i diktens 
och spelets filosofiska struktur.

Även nästa inslag (83—125) är nyskrivet. Det är en psalmartad andlig sång, 
som senare skulle publiceras i Columbus’ Odae sueticae (1674). Beijer har be
tecknat den som »knappast mindre överraskande i sammanhanget» än Herkules’ 
stora monolog.4 Jag vågar emellertid hävda, att dikten inte på något sätt faller 
ur ramen. Att lägga in en psalm i ett spel om Herkules kan inte ha varit 
något orimligt vid den här tiden, då den antike hjälten så osökt lät sig infogas 
i en kristen föreställningsvärld. Psalmens funktion i den rent dramatiska kon
texten har Beijer själv förklarat på ett tillfredsställande sätt.5 Vad innehållet 
beträffar, låter det sig utan svårighet förenas med diktens förkunnelse.

2 Ibid., s. 99 f. 4 Stiernhielm-Columbus, a. a., s. 99.
3 Ekholm, a. a., s. 63, använder termen 5 Ibid., s. 101.

»argumentum», dock utan att anföra något
skäl.



I första strofen prisas den själ som trots nöd och död och »ehwad påkomma 
tör» håller fast vid dygden. Det är helt enkelt en hyllning till Fortitudo, en 
av de egenskaper man allra helst förknippade med Herkules. I andra och tredje 
stroferna förkunnas en av de centrala tankarna i dikten: utnyttja dina med
födda gåvor i gagnerikt arbete, förspill dem inte i lättja!

Har Gud med wett 
Tig wäl försedt.

Lätt see med ord ock wärk det ej omsunst är skiedt.
Att gagna hwem tu kanst, lätt dig ej wara ledt. (92—95)

I fjärde strofen anslås förgängelsemotivet, sådant vi minns det från Fru Dygds 
tal. Gör det goda i tid, snart är tiden och tillfället ohjälpligt förbi.

Försum tig ej til godt, som du har machten fått.
N är du, 
har nu 
Titt mått 
tillnått,

Går du ej mer den wäg som du har gådt. (113—118)

I sista strofen slutligen talas om dygdens belöning. Liksom i Herkules kan 
man iakttaga en karakteristisk glidning mellan antikt och kristet, mellan ära 
och salighet. Uppståndelsens eller apoteosens dag kallas betecknande nog en 
»hedersdag».

Din hedersdag 
Skal med behag

I glädie firas qwitt från all förändrings lag. (119-121)6

Efter denna hymn vidtar ett anförande av Fru Lusta, som motsvarar verserna 
52-102 i dikten. Därefter införes Lustwin i handlingen, tydligen i avsikt att 
framställa en kontrasterande pendang till Herkules. Lustwin får liksom Herkules 
presentera sig själv i en replik, som består av de två första stroferna i den 
berömda gavotten med de fem sinnena. I motsats till Herkules har Lustwin 
fallit för Fru Lustas frestelser, trots att han liksom denne hade kunnat handla 
annorlunda. Efter Lustwins visa fortsätter Fru Lustas anförande, som alltefter 
innehållets karaktär har styckats i kortare repliker, lagda i munnen på Flättia, 
Kättia, Lättia och Rus. På samma sätt styckas Fru Dygds tal fr. o. m. vers 545 
och framsäges av de personifierade dygderna Måttlighet, Försiktighet och Man
lighet. Denna indelning bör inte förleda oss till djuptänkta tolkningsförsök. 
De tekniska förklaringar som Beijer anför är alldeles tillräckliga. Uppdelningen 
måste ha uppstått ur behovet av scenisk omväxling och av någorlunda hanter
liga repliker.7

Efter Rus’ replik gör Fru Lusta sin slutplädering. Hjälten är tveksam. »Her
cules will både gå ock inte gå.» Till Fru Lustas hjälp kommer då tre sirener 
som sjunger och spelar, »Hafwandes Fiol d’amour ock andra beweklige Instru
menter».8 I första strofen framhåller sirenerna det meningslösa i en strävan 
som förkortar vår »ungdoms frögdetid». Detta korresponderar som synes med

Hercules magnanimus 61

0 Jfr ovan, s. 25 f.
7 Stiernhielm-Columbus, a. a., s. 106.

Ibid., s. 20.
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Fru Lustas inledande uppmaningar tili Herkules att njuta medan tid är. I stro
ferna 2-4 utmålas de sinnesnjutningar som livet har att erbjuda den unge 
hjälten. I strof 2 talas om ögats vällust.

Hwad deyligt solen sielf kan sij,
Skall dig nu bli 

Förärt af all Naturen.
Tin syn ock all tin kropp af underskiöne qwinnor 
Skal stundlig friskas up, [--------------■]. (363-367)

I strof 3 talas om smakens vällust. »Korne-must» och »drufwesaft» skall skänka 
hjälten njutning och glömska. »Nectar, Ambrosia skal dig din mun försöta.» 
I fjärde strofen beskrivs örats njutningar. Sångare som Orfeus och Amfion samt 
Terpsichore, körsångens musa, skall för ljuva hjältens tillvaro.

Hwad liuflighet af spel ock sång skal du få höra,
Hwars trängiande, sött twingande,

W äl klingande
Skal innerst hiertan röra. (378—381)

Tre strofer, tre sinnen. Sirenernas sång är som synes en kompositioneil parallell 
till Lustwins gavott med de fem sinnena.

Sirenernas sång har en förförisk och insmickrande klang, som dikten inte 
äger någon motsvarighet till. I Stiernhielms dikt kan man ibland störas av att 
höra diktarens sträva röst blanda sig med Fru Lustas lockande stämma. När 
Fru Lusta beskriver rusets njutningar, har diktaren låtit sig ryckas med av 
ämnets möjligheter till burlesk realism och har tecknat en grotesk backanal, 
som torde verka mera motbjudande än lockande på den unge, aristokratiske 
lyssnaren. Råa dryckeskämpar, som raglar, stapplar, stupar, »geer op andan, och 
alt» (238 ff.), är inte precis efterföljansvärda exempel. Colombus’ sirener är 
bättre psykologer och visar sig också mäktiga ett lyriskt belcanto, som inte 
riktigt passade Fru Lustas register. Så här insinuant och lockande utmålar 
sirenerna vinrusets angenäma verkningar.

Tå skal du finna dig opsatt till Gudars bord,
Tig sielf odödlig giord. (376—377)

Den i dessa verser inlagda allusionen på Herkules’ apoteos är skärande ironisk. 
Sirenerna uppmanar hjälten att söka en inomvärldslig apoteos med rusets hjälp, 
en eländig ersättning för den gudomliga sällhet, som dygder och bragder för 
med sig. Hjältens hopp om en gudomlig eller himmelsk tillvaro försöker de 
länka in på jordelivet och dess njutningar.

Titt lif, et himlelif, skal tu å jorden skåda;
Din makt, en Gudamakt, skal öfwer andra råda. (390—391)

Det är till sin kärna samma förkunnelse som Fru Lusta framför i dikten. 
Sirenernas sång är bara en lyrisk parafras; den förhåller sig till Fru Lustas tal 
som arian till recitativet.

Efter ännu en replik av Fru Lusta är hjältens motstånd brutet. Spelets redak
tör har utnyttjat de dramatiska poänger som situationen erbjuder. Just när 
Herkules ledes i väg av Fru Lusta, uppenbarar sig Fru Dygd, »tar honom i
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kläderne, drar honom tillbaka ock talar». Det dramatiska intresset vidmakt- 
hålles genom att Fru Lusta får uppträda ännu en gång och göra ett sista desperat 
försök. Hennes slutreplik (446-461) varierar diktens centrala motiv, motsätt
ningen mellan livsvägarna dygd-ära-aktivitet och vällust-vanära-passivitet.

O hwilken surhet gier det söra ärans hopp!
En gissel hon wist är uppå en ädel kropp. (451-452)

Spelet följer nu Fru Dygds tal i dikten fram till vers 577. Vissa omredige
ringar har företagits, som vi inte behöver behandla här. I vers 577 börjar ett 
nyskrivet parti. Här uppenbarar sig Lustwin åtföljd av Ångern, Skammen och 
Förtvivlan. Han sjunger en visa, vari han uttrycker sin ånger över ett förfelat 
leverne. Åskådarna får härigenom ett exempel på hur det kunde ha gått för 
Herkules, om han inte hade stått frestelsen emot. Lustwins sång korresponderar 
med den inledande hymnen, vers 83 ff. I hymnen läser vi följande uppma
ning.

Har du nå godt 
Om händer fådt,

See till att du der af giör tig ock androm godt. (101-103)

Lustwin har inte följt den uppmaningen. Han har förslösat himlens ädla gåva.
Af alt mitt ädla gods, har iag ej annat qwar
Än harm att iag har haft, det iag nu ej mer har. (593—94)

Herkules och Lustwin är som alla människor av Gud och naturen utrustade 
med ädla anlag samt med friheten att välja mellan ont och gott. Lustwin 
väljer sinnesnjutningarna och förslösar därmed sitt »ädla gods», sitt anförtrodda 
pund. Herkules motstår frestelsen, lever ett dygdigt liv och belönas med apoteo- 
sen. I Olympen finns ingen plats för de känslor som pinar den olycklige 
Lustwin.

—  den neslige skammen ock angren 
Kommer här aldrig in om wår dör, [------------- ]. (703—704)

Där njuter hjälten i stället en evig salighet i »Ärones härlige borg». Överallt 
och i alla tider skall hans ära förkunnas (706 ff.).

I ärones härliga borg är också slumpens välde upphävt. Fortunas hjul står 
stilla, »thet kullrige hwälfwande lyckans / Hiul går här inte i kring, [—]» 
(699-700). Herkules anmärkning är ett intressant exempel på diktarens med
vetenhet om ett under renässansen ofta ventilerat problem. Det var motsätt
ningen mellan dygden och slumpen-fortuna. Renässansens litteratur och bild
konst gestaltar flitigt detta motiv. Hos Shakespeare möter man ofta bittra ut
brott mot »skökan Fortuna», som kommer de tragiska hjältarnas dygdiga be
mödanden på skam. I Hamlet läser vi följande uppmaning till gudarna, dyg
dens och rättens värnare, att hämma Fortunas makt och störta henne ner för 
Olympen.

Out, out, thou strumpet, Fortune! All you gods,
In general synod take away her power;
Break all the spökes and fellies from her wheel,
And bowl the round nave down the hill of heaven 
As low as to the fiends! (II: 2)
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Det faller utanför ramen för denna undersökning att närmare redovisa för 
innebörden av detta moralfilosofiska problem, som dessutom behandlats in
gående av Ernst Cassirer i »Individuum und Kosmos in der Philosophie der 
Renaissance».9 Vi skall här nöja oss med att påpeka, att motivet har en viss 
anknytning till herkulesmotivet. Konflikten mellan dygd och slump kunde fram
ställas som en rent fysisk kamp mellan Herkules och Fortuna. I ett festspel i 
Rom 1501 framställdes Herkules’ segerrika strid mot Fortuna.1 I en dialog 
av Giordano Bruno från 1584 uppträder dessa två gestalter åter som veder
sakare.2 Samma tanke illustreras på den målning av van den Broeck över her
kulesmotivet, som vi har analyserat här ovan (fig. V). Ovanför bilden av väg
valet framställes där dygden, Virtus, i strid med Fortuna. Meningen är uppen
bar: genom att välja dygdens väg kan hjälten upphäva Fortunas välde.

Utom i Herculis Wägewal skymtar samma tanke även i andra svenska texter 
från 1600-talet. I Lejonkulans dramer, särskilt kanske i Lyckoprijs och Hippo- 
litus, ventileras flitigt de föreställningar om dygden och äran, som vi sökt 
referera på ovanstående sidor. I prologen till Hippolitus skymtar också tanken 
att dygden kan övervinna Fortuna. Prologen består av en allegorisk tablå med 
följande innehåll. »Uti Prologi ställe representeras Dygden, hållandes i sin 
Högre Hand Ewigheten, i dän wänstra Äran, trampandes på Lykkan åg Wäl- 
lusten, åg lika såm öfwer Däm Triumpherandes upmana dän Wakkra Ung
domen förmedelst Hippoliti Exempel Sig åm Dygd åg Ärbarhet beflita.»3 Pro
logen innehåller som synes i allegorisk förkortning samma moralpedagogiska 
förkunnelse riktad till den »Wakkra Ungdomen», som Stiernhielms stora dikt. 
Dygden är intimt förknippad med ära och evighet. Dygden besegrar vällusten 
och med dygdens hjälp kan man segra över »Lykkan», dvs. Fortuna.

Även andra texter från 1600-talet formulerar samma tanke om motsätt
ningen mellan Virtus och Fortuna. Ytterligare redovisning torde emellertid 
föra oss för långt. Ämnet skulle förvisso kunna erbjuda material till en särskild 
studie.

Vår analys av Herculis Wägewal tycks ha givit vid handen, att spelets re
daktör har hållit sig ganska troget till huvuddragen av diktens moraliska för
kunnelse och psykologiska struktur. Nyinläggen innebär inget nytt; de parafra
ser ar och amplificerar redan förefintliga drag i dikten. Möjligheterna till dra
matisk utarbetning av stoffet är väl tillvaratagna, och särskilt inventionen av 
Lustwin framstår som ett lyckat uppslag. Vissa element, som förut uppfattats 
som löst eller godtyckligt infogade i sammanhanget, visar sig vid närmare 
analys vara väl integrerade. Brytningen mellan två diktartemperament mani
festerar sig snarare på det stilistiska och formella än på det innehållsliga 
planet. Columbus har med heder och lojalitet löst sin svåra uppgift.

Yl. I Hercules5 efterföljd
Från antiken till romantiken är de klassiska standardidéerna om äran och äre-
girigheten ett mycket populärt motiv

9 Cassirer, E., Individuum und Kosmos in 
der Philosophie der Renaissance, Studien der 
Bibliothek Warburg 10, 1927, s. 77 ff.

1 Ibid., s. 77.
2 Ibid., s. 77 f.

i litteraturen. Bara sällan finner man
3 Lejonkulans dramer, utg. av E. Ljung

gren, C. Polack och E. Noreen (=  Skrifter ut
givna av Svenska Litteratursällskapet i Upp
sala 21), 1908-1941, s. 345.
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emellertid en diktare som i likhet med Stiernhielm ägnat dessa idéer en själv
ständig och genomtänkt behandling. Äreidéerna förekommer oftast som loci 
communes, som stående formuleringar av typen »gloria umbra virtutis», som 
standardargument och tankeschabloner. Motivet är särskilt vanligt i litteratur 
som direkt riktar sig till adliga eller furstliga personer. Hyllningsdikter, upptåg 
och hovbaletter kan sällan undvara dessa ingredienser. Ett halvt dussin tankar 
återkommer regelbundet. Äregirigheten är de ädla själarnas signum. Äran utgör 
belöning för dygd och bragder. Det hyllade föremålet har gjort sig förtjänt 
av äran, som han nu erhåller av dikten (Apollo, muserna). Äran är odödlig, 
och den ärorike skall fungera som moraliskt föredöme (exemplum) för kom
mande släkten.

Äreidéerna är för det mesta så stereotypa och genrebundna, att man bara 
med största försiktighet vågar använda texterna som vittnesbörd om författarens 
egna privata tankar i ämnet. Författaren behöver inte ha upplevat äreidéerna 
som vare sig personligt angelägna eller ens sannolika. Jag skulle tro att denna 
iakttagelse gäller en god del av klassicismens moraldebatterande litteratur. I 
konsekvens med klassicismens imitationsprincip såg diktarna som sin uppgift 
att elegant variera ett antal standardteman ur den antika moralfilosofin, där
emot inte att på ett självständigt och originellt sätt ventilera det aktuella pro
blemet.

Två exempel kan illustrera mitt påstående. Dramatikern Racine är, till skill
nad från Corneille, inte särskilt intresserad av äran som litterärt motiv. Men 
i »La Renommée aux Muses», en hyllningsdikt till Ludvig XIV, varierar han 
habilt och lojalt de gängse schablonerna.4 Voltaire var snarast kritiskt inställd 
till äregirigheten, en lidelse, som han, trogen sin ungdoms libertinistiska ideal, 
fördömde med epikureiska och rationalistiska argument.5 Denna hans privata 
åskådning hindrade honom inte från att i baletten Le Temple de la Gloire 
hänfört hylla äran i allmänhet och Ludvig XV :s ära i synnerhet.6

Kring alla litterärt intresserade furstar har det under 16- och 1700-talen 
spirat en ymnig hyllningslitteratur, som med den antika moralfilosofins argu
ment och med den antika mytologins attribut har ventilerat detta ämne. Genren 
har frodats också i Sverige, där den upplevde en hektisk efterblomstring under 
Gustaf III.

De svenska balettexterna från 1600-talet låter sig inordnas i den tradition 
jag sökt skissera här ovan. Även i dessa texter har äran varit ett stående tema. 
De uttrycker som regel äreidéerna så kargt och stereotypt, att de inte erbjuder 
idéhistorikern något särskilt inspirerande undersökningsobjekt. Deras tanke
schabloner bör ses mot den idéhistoriska bakgrund jag sökt skissera här ovan, 
särskilt då i kapitlet »Magnanimitas».

Jag skall här företa ett axplock ur en del baletter och upptåg för att exempli
fiera några av de vanligaste schablonerna. Det måste med nödvändighet bli 
en ganska enformig och tröttande inventering av en samling stereotyper.

4 Racine, J., Œuvres, éd. P. Mesnard, IV, 
1865, s. 72 ff.

5 Voltaire tycks ha övertagit S:t Évremonds
och libertinismens epikureiska ärepessimism. 
Hans åsikter i ämnet kan bl. a. studeras i 
artikeln »Gloire» i Dictionnaire Philosophique,

Œuvres, éd. L. Moland, XIX, 1879, s. 264 ff., 
samt i ett intressant brev till Fredrik II av 
Preussen 22/12 1772, a. a., XLVIII, s. 252 f. 
För övrigt nödgas jag hänvisa till egna, 
opublicerade undersökningar i ämnet.

0 Voltaire, a. a., IV, s. 345 ff.
5 — 61154053 Samlarea 1961
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I »Balet om Heela Wärdenes Frögd» figurerar bland andra Virtus Heroica 
och Honor. De två uppträder tillsammans, ty bägge vill följa Christina för 
att göra hennes regering lika berömlig som Gustaf Adolfs. Denne store konung 
eftersträvade ingen annan belöning än äran, »Honor». Virtus Heroica uppträder 
och prisar den döde hjältekonungen som bärare av egenskapen »Heroiskt modh» 
och som ett föredöme för alla som söker efter »beröm och een odödligh ähra».7 
I fortsättningen framträder också Honor och konstaterar, att kungen inte ville 
nöja sig med slumpens gåva, kungakronan, utan också med dygd och dater 
sökte vinna lagerkransen, ärans gåva.8 Slutligen uppträder också Tiden och 
lovar den unga furstinnan en evig och oförgänglig ära.9

I Parnassus triumphans har Stiernhielm med epigrammatisk skärpa och ele
gans sammanfattat de vanligaste äreidéerna i en vers som väl förtjänar att 
citeras ännu en gång.

Then som Dygden sätter sig til mål;
Om ähran sig beflijter,
Och Tapperheet tillij ter,

Then förklarar Phoebus med sin strål.
The niyo Systrar, androm til Exempel,
Upbyggia honom ett odödlighetens Tempel.1

Som synes framhåller Stiernhielm här, att den ärorike kan påräkna littera
turens hyllning. Apollo och sånggudinnorna reser ett monument över honom 
och framställer honom som exempel för eftervärlden. Litteraturens förmåga 
att skänka ära åberopas inför de aristokratiska åskådarna som ett argument 
för dess värde. En härmed besläktad tanke framföres som bekant i Thet 
swenske språkets klagemål. Vi känner till grekernas bragder i trojanska kriget, 
eftersom Homeros har förhärligat dem och skänkt dem ära.

The greker ingen glömer, 
som togo Troya in, 
för thet at them berömer 
en grek med rijmen sijn.
Mehr gagnar them the funne 
Homerum til sitt loff, 
än alt thet som the wunne 
medh heela Paris hoff.
N är the hans skriffter miste, 
är och alt theras roos, 
som ingen nu mehr wiste, 
aff them, och slätt sin koos.2

Även i Sverige har i gamla tider funnits Achilles’ och Helenas likar. Men 
om dem är inget känt, ty dikterna om dem är försvunna. De bragder som 
inte blir litterärt förhärligade är dömda till glömska och förgängelse.

Hwad hielper alt allena 
bedrifwa något stoort, 
skal wärden så få meena 
om thet j hafwen giordt?

7 Balet, om Heela Wärdenes Frögd, Stock
holm 1645, A iij.

8 Ibid., Aiij f.
0 Ibid., C iij.

1 Stiernhielm, Samlade skrifter, I: i,s . 102.
2 Källqvist, E., Thet Swenska Språketz 

Klagemål, Uppsala 1934, s. 270.
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N är wärcket ändat blifwer, 
så ändas edert roos, 
så framt then thet beskrifwer 
han icke är ther hoos.3

Den här framställda tanken är ju, som Eskil Källqvist framhållit, mycket 
vanlig under renässansen, i synnerhet då i skrifter som uppträder till skön
litteraturens försvar.4 Det yttersta ursprunget till Skogekär Bergbos tankar om 
litteraturens oumbärlighet för hjältarnas ära är en strof i Horatius’ ode till 
Marcus Lollius. Det har levat många hjältar före Agamemnon, men de döljas 
alla obegråtna och okända av tidens långa natt, eftersom de aldrig hyllats av 
en diktare.

Vixere fortes ante Agamemnona 
multi; sed omnes inlacrimabiles 

urgentur ignotique longa 
nocte, carent quia vate sacro.5

Åter och åter framhålles i baletterna ärans oupplösliga samband med dyg
den. Dygd alstras av äregirighet och dygden alstrar ära. I Parnassus Triumphans 
hävdar Merkurius följande sats.

Att intet har någn ewig ähra,
Förutan Dygd allen, och Lära.6

I Virtutes Repertae formuleras samma tanke i den inledande kartellen: »— at 
ingen bör belönas och krönas med bem:te Ähre-Crona, uthan Then, som thet 
genom Tapperheet, och the företalde fem Dygders bijstånd förtient hafwer».7

I ett upptåg hållet vid Karl X  Gustafs bröllop uppträder sånggudinnorna 
och harangerar den nyblivne konungen. Dennes ära har inte alstrats av hans 
höga rang utan enbart av hans dygd.

Quelque esclat qui vous environne,
Il vient moins de votre couronne 

Que de votre vertu.8

Vid samma högtidliga tillfälle agerades upptåget »Apollo und Dianen Auf
zug». I processionen deltog bland andra Gloria, klädd i vit klänning dekorerad 
med kronor och lagerkvistar. På hennes standar kunde man läsa följande 
verser, som bl. a. formulerar den gamla schablonen »gloria umbra virtutis».

Ich pflege wie den Leib der Schatte zu begleiten 
Die welche vor die Tugend streiten:
Die Arbeit mach ich leicht ihr Ende voller Freuden:
W eil ich der Tugend denn so hart verknüpfet bin 
So urtheilt selbst 6 grosse Königin
Ob ich ein Augenblick von Euch kann seyn gescheyden!9

3 Ibid., s. 277.
4 Ibid., s. 156 ff.
5 Carm., IV: 9.
6 Stiernhielm, Samlade skrifter, I: 1, s. 103.
7 Ibid., s. 136.
8 Uptågh hullit uthi Stockholm widh

[—] Carl Gustafs [—] och [—] Hedvig Eleo- 
norae [—] Lyckelige Bröllops Högtijdh den 

November Ahr 1654, Stockholm 1654, Ev. 
9 Apollo und Dianen Auffzug, Bey dem 

Höchstansehnlichen Königlichen Beylager, 
Stockholm 1654, D v.
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År 1659 uppfördes »Dänz — Lust = Spihl» med titeln »Der Tugend = Lohn» 
till ära för prins Karl. Den dygdens belöning, som titeln syftar på, är givetvis 
inget annat än äran. »Das gute Gerüchte» uppträder och berättar om sin 
strävan att belöna »der Tugend = Meisterstück».1 Dygden utreder i ett anfö
rande på franska sitt intima samband med äran. Dygden är både mor och 
dotter till äran, eftersom äran alstras av dygden och dygden av äregirigheten.

La Vertu
Cet acte est dit de moi, qui suis Aretophile 
De l’Honneur bienheureux autant Mere que Fille, 
Car d’Honneur je nasquis, & j’engendre l’Honneur 
Qui n’a point, que chez moi, de solide bonheur.2

Det är skönlitteraturen och historieskrivningen som kan skänka hjälten evig 
ära. I »Upptågh hullit uthi Stockholm» år 1654 vid Karl X:s förmälning är 
det sånggudinnorna som vänder sig till kungen och lovar honom ära.

Grand Roy; les filles de Mémoire 
Par des vers immortels rendront de votre Gloire 
Les Siècles avenir amoreux & jaloux;

Et vous devez aimer leurs veilles,
Puis qu’elles chantent les merveilles 

Des Héros comme vous.3

Aurora Königsmarck författade 1684 en »Prologue» som förhärligade Karl XI. 
Handlingen i detta allegoriska upptåg är förlagt till »Le Temple de Fhistoire». 
Äran, La Gloire, uppträder och dikterar för »L’Histoire», som till evig åmin
nelse hugfäster kungens ärorika bragder.4

Exemplen skulle kunna mångfaldigas, men det här anförda må vara till
fyllest. Vi övergår i stället till en text av Samuel Columbus, som både formu
lerar de gängse äreidéerna och är tillkommen i nära anslutning till Stiern- 
hielms Hercules. Det är det fragmentariska eposet Den Swenske Konungsson, 
i vilket den unge Karl XI uppträder i samma roll som Herkules i dikten. Han 
blir där föremål för Dygdens moralpedagogiska förkunnelse, lämnar det epi- 
kureiska njutningslivet och ägnar sig med stort nit åt dygden. Likheten mellan 
Herkules och den unge kungen hade ju antytts redan i Herculis Wägewal. 
Detta spel uppfördes inför kungen 1669 och bör väl uppfattas som en dra
matiserad dygdepredikan riktad till den unge fursten. I spelets avslutande hyll
ningsdikt till kungen inskärpes den centrala tesen.

Les Muses 
AU ROY

Hon [dvs. dygden] gier tin Thron sin rätta glans, 
T itt Hufwud ewig ärekrans. (744-745)

1 Danz = Lust = Spihl ! Der Tugend-Lohn, 4 Prologue, s. 1. (Stockholm), s. a. (1684), 
s. 3, opag. I Klemming, Sveriges dramatiska 
litteratur, 1863-1879, s. 57, upptages detta 
tryck felaktigt under år 1680.

Stockholm 1659, A ij.
2 Ibid.
3 Uptågh [—], E v.
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Det för oss intressanta avsnittet av Den Swenske Konnungsson är del 2, som 
bär överskriften »Afunden och Dygden». Diktaren beskriver där hur dygdens 
gudinna färdas till Norden och uppsöker den unge fursten i hans huvudstad. 
Det är vår och fröjd i naturen, och Karl lever ett angenämt liv i ett arkadiskt 
landskap.

Då går den väne Carl i fagre Rosengårdar,
Som Cytheréas Son, då han sin pijl eij vårdar,
Men uti Paphos’ Lund, för alt bekymmer frij,
N u plockar sig en Roos, nu strider med et Bij.5

Dygdegudinnan upptäcker kungen i denna idylliska situation och riktar ett 
förmanande tal till honom. Likheten med Stiernhielms dikt är påfallande. Där 
börjar ju Fru Dygd sitt tal just i den situation, då den unge Herkules stod be
redd att följa Fru Lusta. Liksom sin namne i Stiernhielms dikt börjar också 
Dygden sitt anförande med att kritisera det passiva njutningslivet. Hon gör 
det givetvis i mycket hovsamma former. Hjältens höga rang tvang Columbus 
att gå varligt tillväga. Kungen kunde ju inte gärna framställas som en åt laster 
hemfallen ung sälle. Det passade väl också Columbus’ diktartemperament bäst 
att ge det ungdomliga njutningslivet en air av täckhet och behag. Dygden 
intar också en attityd av vänligt överseende, innan hon övergår till att utpeka 
en mera värdig och heroisk livsväg.

Bland Roser man altså sin unge tijd fördelar,
Mä’ söte Zefirs fläckt på blommebladen spelar,
M ä’ väne Venus faar på Våre-vädrens vagn,
Betager alle lijf med nyje kärleks agn.

Så vida rätt ok väl, som man med öpne händer 
Deeltager af den lust, som oss Naturen sänder,
Den algemena lust, som både skoog ok våg,
Som både Högd ok Diup ingifver gladlynt håg.

Men sådant, värde Printz, är eij ännu ded sanne 
Ok ypperst’ ögnemål, der ädle Siälar stanne;
En skön Naturens drächt, en deijlig Verds-gestalt 
Är för et ädelt Mod väl något, men eij alt.6

Dygdens fryntliga attityd blir som synes en aning kärvare i tredje strofen. 
Den epikureiska livsvägen är inte tillräcklig för den ädle. Den ädles mål är 
ju inte njutning utan ära. Det är, som vi skall finna, den aristokratiska äre- 
uppfattningen som Dygden här framför. I de närmast följande stroferna jäm
för Dygden den förgängliga epikureiska njutningen med den oförgängliga äran. 
De två begreppen åskådliggöres genom en jämförelse mellan en rosenkrans 
och en lagerkrans. Rosenkransen är ett flyktigt ting, som snart vissnar och 
förgås. Annorlunda då med ärans lagerkrans.

En annan Ährekranss är, den dit Hufvud ägnar;
De stoor’ Gustaf vers ätt är, den dit Hierta hägnar;
De raske Karlars blood, de Svenskes Ähretröst,
Omtrilrar än i dag i dit hög-ädle bröst.7

5 Hanselli 2, s. 91. 7 Ibid., s. 92.
6 Ibid.
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Som ättling av en ärorik dynasti måste Karl visa sig värdig sitt stora påbrå. 
Liksom i Stiernhielms dikt framhålles att hjälten till sin natur är ädel. Karl 
är född ädel, dvs. dygdig och äregirig. De stora kungarnas blod pulserar ju i 
hans »hög-ädle bröst». Dygdens uppgift är att stimulera de ädla anlagen hos 
den unge fursten. Hennes tal är liksom Fru Dygds en »admonitio» med 
»exempla». Längre fram i dikten framhåller Dygden Gustaf Adolf och Karl 
Gustaf som föredömen för den unge fursten. Dygden uppmanar kungen att 
fly från den »lätte flättians flärd» och i stället prestera »vackre daters id». 
Adelskapet förpliktar och är av intet värde, öm det inte kombineras med 
dygden. Dygdens ord om adelskapets ansvar kunde ha varit hämtade ur Her
cules.

Sij, Himlen för sitt Lius är framgent ähra värdig:
Så börd, i hvilken fins Högheet och dygd framhärdig.
Men hvad et Hälleberg, en gråsten, en Coloss,
Ded är en förnäm ätt förutan Dygdens bloss.8

Slutsatsen måste givetvis bli denna: »Fölg Glorias banér, den dig sig värdig 
skattar! »9

Dygden tycks vidare utpeka vissa bestämda dygder, som Karl bör beflita 
sig om. Med följande verser avses sålunda uppenbarligen Fortitudo. »Du måste 
väl en Tijd bestrida någon möda. / Men hvarken nöd ell’ död et Hieltemod 
bör döda:»1

Dygden inskärper därpå förgängelsens villkor i jordelivet. Hur bör man 
rädda sig undan förintelsen? Genom att vinna en odödlig ära.

Betänk, om skönt dit Lijf de Hiortars lifsmål hinte,
Så stannar ded dock sist i Jordeland til inte,
Så framt ey på din graf et vackert Rycktes brumm 
Erhåller dig altfort i lifsens land et rumm.2

Ärans belöning tillkommer dock bara de dygdiga. Njutningsmänniskorna där
emot skall sänkas i en ärelös glömska.

Så skal ok deras M inn’ i liusets land blij glömmt,
Ok deras Namn med dem i mörcke grafven gömmt.3

De lastbara jämföres av Dygden med Ixion, Tantalos och Tityos. Dessa åt 
fördömelsen hemfallna kontrasteras med de äregiriga, som diktaren jämför med 
den antika mytens heroer. Vad Columbus har i tankarna är uppenbarligen 
egenskapen virtus heroica, som han tydligen vill förknippa med äregirigheten. 
Heroerna — en Herkules, en Perseus, de svenska hjältekungarna Gustaf Adolf 
och Karl Gustaf — har stigit ned från himlen för att uträtta stora bragder 
på jorden. Slutligen belönas de också med apoteosen, den högsta äran.

N är de, de vackre Folk, de Hielte modde Siälar,
Hvars herkomst ätteleds från öfververdske Välar,
N är de her ned r en tijd sig tedt i Mänskiors hamn,
Blijr deras ähregraf den skylde Himmels famn.4

8 Ibid.
9 Ibid., s. 93. 
1 Ibid.

2 Ibid.
3 Ibid., s. 94.
4 Ibid., s. 95.
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Eftersom dessa heroer i livet eftersträvade dygd och ära, upphöjs de till ärans 
himmel, »Herlighetens Saal». Där återfinner vi givetvis vår gamle bekanting 
Herkules.

Der Hercules ännu bland Gudar högt blir acktat,
At han de Jordske Tråll med Masur-klubban slacktat;5

I ärans himmel dväljes också Sveriges stora kungar, vilka Karl bör ta sitt 
föredöme.

Dygden predikar inte för döva öron. Den unge kungen blir märkligt gripen 
av hennes förkunnelse. I hans bröst rör sig varma känslor av äregirighet, som 
utmärks av den heroiska dygdens karakteristiska intensitet. Följande strof kan 
läsas som en parallell till Herkules stora monolog i Herculis Wägewal, i 
vilken hjälten beskriver den heroiska äregirigheten som en »eldstark drifwandes 
anda».

En helig rörsel Carl i bröst och leder kände:
En krafftig Anmods-drifft dess ådror genomrände.
Som Vetter-vatnet rörs af friskan väder kår
Så nu dess ädle Mod af ährevågor gå.6

Nu när den unge fursten kommit till insikt om sin kallelse och sitt ädla 
påbrå, vänder han sig bort från det passiva njutningslivet och griper sig an 
med en heroisk aktivitet.

Han glömmer numer bort de Nymfers leek och dansar;
Han fattar numer lust til Trummor, vallar, skanssar:7

Den unge furstens förändrade sinnelag visar sig betecknande nog också i 
hans nymornade intresse för studier och lärdom. Han är inte enbart intresserad 
av de krigiska bragdernas lagerkrans utan också av den krans som utgör be
löning för vittra mödor.

Ty ville han alförst i Phoebus’ lunder gå
Ok först den lagerkrantz, som Phoebus ger, undfå.8

Som synes är ett centralt avsnitt av Den Swenske Konungs-son föga mer än 
en parafras av Hercules. Den grundläggande strukturen är densamma. Dygden 
uppträder och förmanar den unge hjälten, som tycks vara i färd med att för
neka och förkväva sina ädla anlag bland sinnliga njutningar. Genom förma
ningar och exempla bringas hjälten till insikt om sin rätta natur och sin 
rätta bestämmelse och väljer ärans, dygdens och den heroiska aktivitetens 
livsväg.

VII

Det torde vara möjligt, att av ovanstående sidor dra en slutsats av viss bety
delse för den fortsatta utforskningen av Hercules. Dikten kan inte med fram
gång tolkas som uttryck för en enda moralfilosofisk åskådning. Hercules är i 
första hand ett litterärt konstverk och framträder inte med den filosofiska trak-

5 Ibid.
8 Ibid., s. 96.

7 Ibid.
8 Ibid.
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tätens pretentioner på konsekvens. Platonska, aristoteliska och kanske också 
stoiska inslag står sida vid sida.

Vi har kunnat påvisa många utslag av den aristotelisk-skolastiska dygdeläran 
i diktens förkunnelse. Vi har funnit, att aristoteliska begrepp som Magnanimitas 
och Virtus Heroica är av central betydelse för förståelsen av herkulesgestalten 
i Stiernhielms dikt. Bakom Fru Dygds framställning skymtar vi också något 
av den aristoteliska etikens rent formella disposition.

Den svenska litteraturhistorien torde knappast erbjuda ett mera svårbemästrat 
forskningsobjekt än Stiernhielms verk. Den som något litet kommit i kontakt 
härmed, måste gripas av beundran inför de herkuleiska mödor varmed forskare 
som Swartling, Hjalmar Lindroth, Nordström, Friberg och Sten Lindroth lyckats 
utföra en första karläggning av den stiernhielmska diktens terra incognita. 
Ännu återstår många vita fläckar. En grundlig inventering och analys av de 
stoiska inslagen i dikten framstår som en angelägen uppgift. Den epikureiska 
förkunnelsen i Fru Lustas tal borde också uppmärksammas på allvar. De reto
riska konstgreppen i diktens struktur är iögonenfallande. Handskrifterna vittnar 
ju också vältaligt om Stiernhielms förtrogenhet med den antika retoriken. Den 
gåtfulla herkulesallegorin av år 1624 måste på allvar beaktas av forskarna. 
Jag har redan pekat på vissa indicier, som möjligen kan tyda på att allegorin 
är en »Ur-Hercules», som kan erbjuda flera nycklar till tolkningen av det 
färdiga verket.

Ännu återstår en lång väg att vandra på stiernhielmsforskningens törnbe- 
strödda Via Virtutis. Ingen som beträtt den vägen kan undgå att hisna inför 
vidden av diktarens oerhörda beläsenhet och djupet av hans spekulativa skarp
sinne. Länge ännu skall han gäcka sina uttolkares mödor.

Others abide our question. Thou art free,
W e ask and ask: Thou smilest and art still,
Out-topping knowledge.


