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STAFFAN B E R G S T E N

Stagnelius och astrologin

Fritt må en tanklös värld för dårskap kalla 
Vad om planeterne jag flyktigt skrivit.

Stagnelius’ astrologiska diktning är till omfånget ganska ringa — endast ett 
tiotal av de inalles cirka 350 lyriska dikterna faller helt inom denna sfär, 
medan astrologiska motiv förekommer i ytterligare något tiotal verk. Trots detta 
och trots att ingen av de renodlat astrologiska dikterna kan sägas höra till 
Stagnelius’ konstnärligt mest framstående skapelser, förefaller ändå denna sida 
av hans författarskap av flera skäl att förtjäna ett mera ingående studium än 
som hittills ägnats den. Stagnelius’ intresse för den astrologiska föreställnings
världen får ses som en yttring av den smak för exotism och mystik som också 
ledde honom till gnostisk och orientalisk mytologi, och en djupare insikt i det 
bruk han gjort av astrologin kan därför berika förståelsen av flera dunkla dikter 
som rör sig inom helt andra symbolkretsar. Att det utvändigt exotiska i t. ex. 
Liljor i Saron är en poetisk form för en inre själslig verklighet är ju uppenbart; 
förhållandet mellan denna yttre form och dess motsvarande inre verklighet kan 
ofta förstås i analogi med astrologins lära om förhållandet mellan makrokosmos 
och mikrokosmos, mellan stjärnevärlden och människans själ.

En annan motivering för ett fördjupat studium av Stagnelius’ astrologiska 
diktning är de idéhistoriska perspektiv som därigenom öppnas. En stor del av 
tidigare stagneliusforskning är ju rent idéhistoriskt inriktad, men den har, helt 
naturligt, följt de stora allfarvägarna inom romantikens idéliv, de vägar som 
via den tyska idealistiska filosofin för tillbaka till renässansens och antikens 
olika platoniserande skolor och system. Även andra viktiga spår har följts om 
också inte med samma noggrannhet och uthållighet: den teosofiska traditionen 
från Jacob Böhme till Novalis och Saint Martin samt den gnostiska från Valen- 
tinos till August Neander. Men vid sidan härav löper smalare, mera undan
skymda men därför inte mindre livligt trafikerade stigar som ytterst för tillbaka 
till antikens elementmystik, guldmakardrömmar och stjärnkult. Tidvis fördömda 
av såväl religion som upplyst förnuft har dessa de magiska vetenskaperna fört 
en tillvaro i det fördolda och endast sporadiskt har forskningen sökt infoga dem 
i deras idéhistoriska sammanhang. Liksom Stagnelius insåg astrologins och al
kemins symboliska mening så torde han också ha varit medveten om dessa 
magiska konstarters samband med en i vidaste mening nyplatonsk världsupp
fattning. Detta samband är ju i och för sig en vetenskaplig banalitet, i synner
het så länge man rör sig inom renässansens tidevarv,1 men den förnyade kon

1 Ett standardverk som Agrippa von Net- nyplatonskt tänkande och detsamma gäller ju
tesheims De occulta philosophia (1533) är den under senrenässansen så populära »her-
till sina filosofiska delar helt beroende av metiska» filosofin.
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frontationen mellan idealistisk filosofi och astrologisk symbolik som skedde 
under romantiken har veter ligt inte gjorts till föremål för närmare studium.

I någon mån har dock de astrologiska motiven i Stagnelius’ diktning upp
märksammats i den tidigare forskningen. I främsta rummet kommer Fredrik 
Bööks kommentar till de sju planetdikterna.2 Som alltid har Böök gått till 
verket med lärdom, skarpsinnighet och intuition i lycklig förening, även om 
lärdomen på detta speciella gebiet var något bristfällig och hans val av källor 
därför ofta godtyckligt. Böök tycks också ha känt sig något osäker beträffande 
Stagnelius’ personliga hållning till de föreställningar han poetiskt gestaltat. 
I sammanfattningen av de resultat han kommit fram till i kommentaren till de 
samlade skrifterna skriver Böök i stagneliusmonografien av år 1919: »Huru
vida Stagnelius i materiell och rent påtaglig mening trott på de astrologiska 
idéerna är icke alldeles lätt att afgöra. Måhända har det för honom varit 
en mytologisk symbolvärld, uttryckande andliga sanhingar .. ,»3 I själva verket 
är det mycket lätt att avgöra att Stagnelius inte trott på astrologin i påtaglig 
mening, men Bööks framhävande av det plastiskt klara i Stagnelius’ konst har 
gjort honom mindre mottaglig för de dunklare sammanhang som kan dölja 
sig under den klara ytan. Så t. ex. hävdar Böök att Stagnelius knappast kan ha 
tilltalats av »Novalis’ konturfattiga och nebulösa lyrik»4 — men Novalis är 
dock en av de romantiska författare som känt den djupaste dragningen till de 
ockulta vetenskaperna och är i så måtto en själsfrände till Stagnelius.

Sven Cederblad behandlar de astrologiska inslagen i Stagnelius’ diktning yt
terst kortfattat. I sin gradualavhandling hävdar han att »Nyromantiken i Tysk
land och även i Danmark medförde en astrologiens renässans, vars återverk
ningar sträckt sig även till den svenska litteraturen», men han förmår inte 
belägga denna sin tes med annat än ett par dikter av A. W. Schlegel och ett 
dåligt skräckdrama av Oehlenschläger.5 Betydligt fler exempel kan och skall 
längre fram anföras, men talet om en »astrologiens renässans» under Stagnelius’ 
tidevarv måste dock betecknas som helt grundlöst.

Bööks uppslag har vidare utarbetats av en fransk stagneliusforskare, Pierre 
Brachin, som bl. a. utreder Saint Martins inflytande på Stagnelius.6

Ur rent astronomiska aspekter har Stagnelius’ författarskap kortfattat kom
menterats av Knut Lundmark, som finner att hans kunskaper i ämnet måste 
ha varit »rätt avsevärda».7 Albert Nilsson har spekulerat över orsakerna till

2 Stagnelius samlade skrifter, utg. av Sven- 
.ska vitterhetssamfundet, del 5, 1919, s. 129- 
143. (Till denna volym hänvisas i fortsätt
ningen med beteckningen: Böök, Kommen
tar.) Även de andra ' astrologiska dikterna 
kommenteras utförligt i samlade skrifter, me
dan denna sida av Stagnelius’ författarskap 
behandlas mera summariskt i Bööks stora 
monografi (Erik Johan Stagnelius, 1919, s. 
3 5 5 -3 6 i ). I Stagnelius än en gång, 1942, 
5. 109—113, återkommer Böök till de astro
logiska dikterna och tillfogar några rand
anmärkningar till sina tidigare forsknings
resultat.

3 Böök, Stagnelius, 1919, s. 360.
4 Ib s. 341.

5 Cederblad, S., Studier i Stagnelii ro
mantik, ak. avh. Uppsala 1923, s. 86 samt 
s. 246, not 1.

6 Brachin, P., Les influences françaises 
dans l’œuvre de E. J. Stagnelius, Lyon/Paris 
1952. (Bibliothèque de la Société des études 
germaniques, série in-16, IV.)

7 Lundmark, K., Stjärnorna, som voro 
»stora såsom säckar» (i Cassiopeia, Astrono
miska sällskapet Tycho Brahes årsbok, 5 
(1943), s. 101). Detta avsnitt av Lundmarks 
föredrag utgör till stora delar ett referat av 
ett meningsutbyte mellan honom och Fredrik 
Vetterlund i Svenska Dagbladet 1941 rörande 
en astronomisk allusion i en stagneliusdikt. 
Lundmarks första bidrag var en understrec-
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att Stagnelius kom att intressera sig för astronomi och uppställer hypotesen att 
han sommaren 1820 i Kalmar skulle studerat ämnet under ledning av vännen 
observatorn Kniberg.8 Slutligen må nämnas Peter Hallbergs avhandling Natur
symboler i svensk lyrik. Han ägnar en särskild avdelning åt »Celesta symboler» 
och registrerar frekvensen av ord som sol, måne och stjärna i Stagnelius’ lyrik.^ 
Totalt visar dessa symboler en oerhörd övervikt hos Stagnelius i jämförelse 
med alla andra av Hallberg behandlade skalder, vilket bara det utgör ett mått 
på den lockelse som stjärnhimlen utövade på Stagnelius.

Då Böök redovisat resultaten av sina forskningar rörande Stagnelius och 
astrologin i form av direkta kommentarer till de enskilda diktverken, före
faller ett systematiskt grepp på ämnet vara lämpligast i detta sammanhang. 
Astrologins ställning under romantiken, Stagnelius’ förhållande till antika astro
loger och hans förkärlek för solen som symbol och sinnebild är några av de 
frågor som skall behandlas; men först en översikt över de relevanta texterna 
och deras plats i Stagnelius’ utveckling och produktion.

Den astrologiska periodens datering
Som Hallberg visat förekommer bilder och symboler hämtade från stjärne- 
världen ymnigt redan i Stagnelius’ ungdomsdiktning, men de i egentlig mening 
astrologiska motiven hör till en mera begränsad period i hans författarskap, 
nämligen sommaren 1820. Under 1820 tillkom också en stor del av Liljor i 
Saron, som innehåller flerfaldiga variationer på temat om de onda planet
demonerna, vilket som vi skall se är ganska speciellt ur astrologisk synpunkt. 
De mera renlärigt astrologiska dikterna kom emellertid inte med i Liljor i 
Saron. De har alltsedan Hammarskölds första upplaga av Stagnelius’ samlade 
skrifter brukat sammanföras till en grupp under rubriken »Planeterne» omfat
tande först de sex dikterna om Merkurius, Venus, Mars, Månen, Jupiter och 
Saturnus samt senare också en sjunde om Solen, vilken publicerades för första 
gången år 1856.1 Till denna svit om sju dikter ansluter sig en sonett-trilogi,, 
»Den gamla sanning forskningen mig givit», samt den korta lärodikt som 
Hammarsköld försåg med rubriken »Astronomisk fantasi».2 Ytterligare en dikt,.

kare den 7 maj 1941 med titeln »Stjärnorna, 
som voro stora såsom säckar», vilken dagen 
därpå följdes av en kort replik från Vetter
lund på Marginalsidan. Den 3 juni återkom 
så Lundmark med ett utförligt tillrättaläg
gande i form av ett brev till tidningens re
daktör.

8 Nilsson, A., Kronologien i Stagnelius 
diktning, 1926, s. 74 ff. (Skrifter utg. av 
Svenska litteratursällskapet, nr 26.)

e Hallberg, P., Natursymboler i svensk 
lyrik. Från nyromantiken till Karlfeldt, ak. 
avh. Göteborg 1951, s. 707-743.

1 I första upplagan av Stagnelius’ Samlade 
skrifter, utg. av L. Hammarsköld, återfinns 
planetsviten under huvudrubriken »Blandade 
dikter» i tredje volymen (1826), s. 425-432. 
Samma placering bibehålls i de följande upp-

lagorna 2 till och med 5. I sjätte upplagan,, 
utg. av C. Eichhorn, ingår planetdikterna i 
andra volymen (1868), s. 518-525, och här 
har sviten kompletterats med soldikten »Strå
lande jag sänder från det höga», s. 526-527, 
som tidigare publicerats i Hittills outgifna 
dikter af E. J. Stagnelius, Västervik 1856, s. 
13—14. Gruppen är också sammanhållen i 
åttonde och nionde upplagorna av samlade 
skrifter, utg. av Fredrik Böök, där den åter
finns i del 2 (1913), s. 88 ff. respektive del 
2 (1957), s. 80 ff.

2 Hammarsköld placerar »Astronomisk 
fantasi» i gruppen lärodikter (första uppla
gan, del 3, s. 25 ff.) och sonetterna ingår 
som nr 22—24 bland de andra dikterna i 
denna versform (del 3, s. 207 ff.). Samma 
placering iakttages i de följande upplagorna
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»Ej för dig vetandet allena», hänförs av Böök till samma grupp trots att den 
egentligen inspirerats av alkemi snarare än av astrologi.3

Så när som på »Astronomisk fantasi» finns alla de här nämnda dikterna 
bevarade i manuskript, vilka med Albert Nilssons handskriftsanalytiska metod 
kan tidsbestämmas till sommaren 1820.4 Den nilssonska metoden har ju oftast 
den svagheten att den endast ger oss en tidpunkt för renskriften av ett visst 
verk, däremot inte för tillkomsttiden, ty Stagnelius renskrev bevisligen ofta 
egna verk som han författat åtskilliga år tidigare. Men när det gäller just 
planetdikterna har en lycklig slump bevarat inte mindre än tre av dem i dubbla 
handskrifter. Till Venusdikten har vi två fullständiga manuskript, till Mars- 
och Saturnusdikterna ett fullständigt och ett mera fragmentariskt manuskript,5 
och allt tyder på att de ofullständiga versionerna är att betrakta som koncept 
till de fullständiga renskrifterna. Också koncepten kan emellertid dateras till 
sommaren 1820, varför man med stor säkerhet kan hävda att hela planetsviten 
tillkom då. Denna datering bekräftas ytterligare av sonetterna »Den gamla 
sanning forskningen mig givit», vilka utgör ett slags kommentar till planet
dikterna. Manuskriptet till sonetterna är inte bara skrivet med samma krono
logiskt avgränsbara egenheter i handstilen som planetsviten, det utgörs därtill 
av ett pappersark som med annan handstil än Stagnelius’ försetts med date
ringen den 12 juni 1820. Datumangivelsens placering på arket visar att den 
måste ha funnits där innan Stagnelius skrev ner sonetterna, och detta är inte det 
enda exemplet på att Stagnelius tog första bästa papperslapp han fick tag i för 
att skriva ner en dikt.6

I det följande kommer Stagnelius’ astrologiska åskådning ofta att belysas med

av Hammarskölds edition liksom också i 
Eichhorns båda upplagor (sjätte upplagan, 
del 2, s. 431 f. samt s. 374 ff.). En skillnad 
värd att notera ligger däri att Hammarsköld 
förser sonettrilogin med rubriken »I anled
ning af ett poem öfver stjernhimmelen» me
dan Eichhorn valt titeln »I anledning af 
poemen öfver planeterne». Eichhorns förslag 
förefaller rimligast om man betänker den 
första sonettens tredje och fjärde rader: »Fritt 
må en tanklös värld för dårskap kalla / Vad 
om planeterne jag flyktigt skrivit.» Det är 
emellertid först Böök som sammanfört alla 
de här diskuterade astrologiska dikterna till 
en enda svit; »Astronomisk fantasi» och »Den 
gamla sanning» återfinns i både åttonde och 
nionde upplagorna av samlade skrifter ome
delbart efter planetdikterna.

3 Denna dikt återfinns i Samlade skrifter, 
uppl. 8, del 2, s. 99, och uppl. 9, del 2, 
s. 92. Frågan huruvida dikten handlar om 
alkemi eller astrologi har debatterats av Al
bert Nilsson och Böök. Nilsson framlägger 
i sin Svensk romantik (1916, s. 347 ff.) en 
tolkning i enlighet med alkemins läror, vil
ken bemöts av Böök i monografin av 1919 
(s. 358 f.). Nilsson återkommer med en ut
förlig argumentering i uppsatsen Till tolk
ningen av några Stagneliusdikter (i Litteratu

ren, 2 (1919-20), s. 444 ff.). Det skulle föra 
för långt att här relatera och kritiskt bedöma 
dispyten, men det måste dock framhållas att 
Nilsson på avgörande punkter hävdar en 
rimligare tolkning än Böök.

4 Se Nilsson, Kronologien i Stagnelius 
diktning, s. 61 ff.

5 Med undantag för några få manuskript 
som befinner sig i privat ägo finns alla be
varade stagnelianska handskrifter tillgängliga 
på Kungliga biblioteket i Stockholm, antingen 
i original eller i fotostatkopior. Närmare be
skrivning av de här aktuella manuskripten 
ger Böök i sin Kommentar, s. 129—141.

8 Egentligen kan man med ledning av da
tumangivelsen inte fastställa mer än att so
nettsviten nedskrivits efter den 12 juni 1820 
— hur långt efter är givetvis omöjligt att 
säga; men här kommer Albert Nilssons kal- 
ligrafiska kriterier till hjälp och sätter en 
gräns före hösten 1820 (Kronologien i Stag
nelius diktning, s. 61). För en utförlig be
skrivning av manuskriptets beskaffenhet se 
Bööks Kommentar, s. 137. Böök nöjer sig 
med att konstatera att datum troligen skrivits 
med annan hand än Stagnelius’ egen, medan 
Olle Holmberg gissar på biskop Magnus Stag
nelius som upphovsman (Stagneliuskronologi 
i Samlaren, 1939, s. 141).
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hjälp av hans egna filosofiska prosafragment, vilket även är motiverat ur kro
nologisk handskriftsmässig synpunkt. Det betydelsefulla fragment som börjar 
»Hela det synliga universum» tillhör samma period i Stagnelius’ handskrifts- 
utveckling, tiden före hösten 1820, och är dessutom nedskrivet på samma ark 
som soldikten »Strålande jag sänder från det höga».7 Fragmentet »Tiden i sin 
genesis», skrivet på ett separat ark, hör till samma period,8 medan »Teser» 
sannolikt tillkom under 1819.9 Prosafragmentet »Förnuftet eller självmed
vetandet» föreligger inte i manuskript liksom heller inte »Astronomisk fantasi», 
varför en på yttre kriterier grundad datering av dessa verk är utesluten, men 
innehållet talar för att båda tillkommit under samma period som de andra.

Sommaren 1820 tillbringade Stagnelius i föräldrahemmet i Kalmar under 
intensiv skaparverksamhet av produktionen att döma. Vad som kom honom att 
under just denna tid söka sig till astrologin kan inte fastställas, men detta 
intresse är väl förenligt med hans allmänna inriktning på exotisk mytologi och 
elementmystik under denna Liljor i Sarons tillblivelsetid. Som redan nämnts 
har emellertid Albert Nilsson gissningsvis framkastat tanken att impulsen till 
den astrologiska diktningen skulle ha utgått från Stagnelius’ gode vän i Kalmar- 
kretsen, förre observatorn vid Lunds universitet Adolph Fredrik Kniberg.1 Att 
Kniberg var en uppskattad medlem i det glada lag Stagnelius tillhörde framgår 
av flera av tillfällighetsdikterna från 1820-talets första år, och Knibergs astro
nomiska bakgrund blir ofta föremål för allusioner, som t. ex. i denna strof ur 
bellmanspastischen »Knibergs Ölandsfärd»:

Jenny i fönstret sitter,
Smyckad av tårars glitter.
Saknadens stund är bitter —
Jenny blev ej vred.
Hunden ur dvalan spritter,
Lärkan begynt sitt kvitter.
Kniberg, så mild och vitter,
Går åt färjan ned.

Ack, hans blick Jennys nu råkar;
Kärlekskval hjärtat för bråkar.

Kniberg står stilla,
Tårarne trilla.
Jenny är polen,
Jenny är solen,

Kring vilken Knibergs tanke gör sin orbita.
Ja, Kniberg, ja,
Dig nu bered!2

9 6

7 Se Bööks Kommentar, s. 469. Nilsson, 
Kronologien, s. 82.

8 Se Bööks Kommentar, s. 483. Nilsson, 
Kronologien, s. 82.

9 Se Bööks Kommentar, s. 474. Nilsson 
daterar »Teser» till tiden 1819—20 (Krono
logien, s. 82), medan Holmberg genom ana
lys av manuskriptet övertygande visat att de 
bör ha tillkommit i Stockholm före Stagne
lius’ tjänstledighet 1819 (Stagneliuskronologi 
i Samlaren, 1939, s. 143).

1 Se Nilsson, Kronologien, s. 74 ff. Kni-

bergs person och hans plats i Stagnelius’ bio
grafi har belysts av Böök i Stagnelius, 1919, 
s. 432 ff.

2 Hänvisningar till sida i Stagnelius’ Sam
lade skrifter kommer i fortsättningen att ske 
med beteckningen SS varefter följer först vo
lym (arabisk siffra) och sida i den senaste, 
nionde upplagan av 1957, därefter, inom 
parentes, volym (romersk siffra) och sida i 
den åttonde upplagan av 1911-19. Sidhänvis
ningen för det aktuella citatet får således föl
jande lydelse: SS, 2: 443 (II: 235).
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Samma förföriska, av Kniberg tillbedda dam, Jenny Hellenstjerna, hyllas i en 
annan skämtsam dikt i genomfört astronomiska bilder. I slutstrofen hyllar Stag
nelius henne som sin sol:

Var sol! —  och kring dig skall jag gå,
Som en planet i glans och ära.
Bliv min planet! —  som måne då 
Jag tåligt mina horn skall bära.3

Att dessa muntra improvisationer direkt inspirerats av Knibergs vetenskap är 
ju uppenbart, men frågan är om inte också den mera allvarligt syftande läro
dikten »Jag sjunga vill de bloss» bygger på lärdomar som förmedlats av Kni
berg. Detta diktfragment på alexandriner hänfördes av Böök till Stagnelius’ 
tidigaste diktning, men Albert Nilsson har med sin handskriftsanalys otvetydigt 
visat att det tillkom vintern 1820-21, således kort efter den astrologiska pe
rioden.4 Fragmentet är av intresse i detta sammanhang då det framställer den 
vetenskapliga astronomins elementa på ett sätt som visar att Stagnelius studerat 
och anammat den moderna naturvetenskapliga världsbilden ungefär samtidigt 
som han hängav sig åt djärva astrologiska spekulationer. Det finns ingen 
anledning att anta en omsvängning från ockultism till nykter naturvetenskap 
under hösten 1820 —  den tid då Stagnelius redigerade Liljor i Saron — utan 
han måste ha laborerat med båda åskådningarna parallellt. Detta kastar ett 
avslöjande ljus över förhållandet mellan intellektuellt tänkande och poetiskt 
bildskapande hos Stagnelius, och det blir anledning återkomma till denna fråga 
senare.

För att ge en uppfattning om arten av de läror som förkunnas i »Jag sjunga 
vill de bloss» skall deras tänkbara källor diskuteras något. Om vi utgår från 
det rimliga antagandet att Kniberg muntligen undervisat Stagnelius i astrono
mins grunder, hur kan han i så fall tänkas ha disponerat det stoff han föreläde 
sin vittre elev? Knibergs egna skrifter ger knappast något besked på den punk
ten —  det rör sig uteslutande om lärda specialundersökningar, i allmänhet på 
latin — men däremot kan man enkelt bilda sig en uppfattning om hur ämnet 
behandlades på akademiskt håll i Lund. Knibergs chef under lundatiden, pro
fessorn i matematik Carl Erik Kjellin, bearbetade nämligen omkring 1820 en 
äldre lärobok i astronomi som utkom 1822 och då, enligt anmälaren i Swensk 
Literatur-Tidning,5 fyllde ett behov som blivit alltmera kännbart sedan sista 
upplagan av Kjellins förlaga sålts slut. Denna förlaga utgjordes av N. G. 
Schulténs Kårt underrättelse uti Läran om Globerna och de första begrepp af 
Astronomien, vars andra upplaga utkom i Stockholm 1798. Kjellins Försök till 
en Elementar Lärobok i Astronomien från 1822 utgör en bearbetning och ut
vidgning av Schulténs arbete men bibehåller samma disposition av stoffet. 
I den mån Stagnelius använde en tryckt svenskspråkig källa för sin astrono
miska lärodikt, måste denna ha varit Schulténs bok, då Kjellins utkom först 
året efter det att »Jag sjunga vill de bloss» författades, men i den mån Kniberg

3 SS, 2: 441 (II: 233). 5 Swensk Literatur-Tidning, nr 52, 1822,
4 Böök, Kommentaren, s. 72 ff. Böök, spalt 818.

Stagnelius, 1919, s. 96 f. Nilsson, Kronolo
gien, s. 71. 7
7 “  644109 Samlaren 1964
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Med mången sällsam bild av mänskor, ting och djur 
Rikt fyllde dessa opp stjärnhimlarnes azur.
Så deras fantasi på blåa etergrunden
Såg Andromedas bild vid klippans väggar bunden,
På avstånd sörjande satt hennes sköna mor.
Från höjden Riddaren med blottad klinga for 
Och Cepheus, tärnans far, med scepter och med krona 
Sågs i fördunklad glans ej långt från polen trona.
Än bröt ur molnets djup en väldig Oxe fram.
Än Svanen ljus och mild på luftens vågor sam.

(»Jag sjunga vill de bloss . . .»)

Bilden hämtad ur Abbildungen zu Friedrich Creuzers Symbolik und Mythologie der alten 
Völker, som utkom 1819, ett par år innan Stagnelius’ dikt skrevs.
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muntligen levererade stoffet är Kjellins skrift av intresse genom att den visar 
hur ämnet presenterades ännu omkring 1820.°

»Jag sjunga vill de bloss» är som sagt bara ett fragment, och Stagnelius 
kommer inte stort längre än till definitionerna av några grundläggande begrepp 
som himmelspolerna, ekvatorn, ekliptikan och zodiaken, vilka samtliga återfinns 
i ungefär samma ordning i inledningskapitlet i Schulténs bok och i något ut
vidgad form i motsvarande avsnitt i Kjellins.7 Skulle Stagnelius ha fortsatt att 
med samma utförlighet återge hela den elementära astronomin, skulle frag
mentet som nu omfattar drygt två hundra vers med säkerhet ha svällt ut till 
flera tusen vers, och det är inte svårt att förstå varför Stagnelius avstod från 
att lägga ner så mycken tid och möda på så andefattigt stoff. I stället bryter 
han av ganska tvärt efter en redogörelse för några av stjärnbilderna och till
fogar en avslutning i vilken han griper tillbaka på den gångna sommarens 
astrologiska spekulationer:

Så jorden blott sig själv i himlens spegel ser,
Oändlighetens fält blott tankens vålnad ter,
Sig blott för ögats blick en sol tillkännagiver 
Och skådandet är ett med vad som skådat bliver.
För oss i bättre dar sig tänt ett högre ljus.
Oss mana stjärnorna att glömma jordens grus,
Och dårligt vi ej mer i eterns regioner 
Blott sinnebilder se av människans passioner.
Var stjärna är en värld där HERrans kärlek bor,
Där vänligt strålande för rena andars kor 
I ljusa bilders språk hans vishet sig gestaltar 
Och hjärtan vigas in, o Gudom, till ditt altar.
N u till de blåa land, den urvärld henne fött,
Ser själen trånande av livets dårskap trött.
Med vita ögonlock Capella kärligt blinkar 
Mot lammets kyska brud och Sirius festligt vinkar 
Med spira av demant ur livets dunkla lopp,
Ur världens ödemark till himlafadern opp.8

Till slut inordnar således Stagnelius också den vetenskapliga astronomin i sin 
transcendenta, dualistiska världsåskådning, och det är också inom ramen för 
denna åskådning som hans astrologiska diktning måste förstås.

6 Knibergs akademiska karriär i Lund bör
jade 1811, då han blev amanuens vid ob- 
servatoriet där, och avslutades då han 1820 
blev kyrkoherde i Åhs församling i Kalmar 
stift. (Se Löfgren, N. I., Tjenstemän wid 
Församlingar ne och Lärowerken uti Kalmar 
Stift, häfte 3, 1841, s. 743.) En biografi över 
Kjellin återfinns i Kongl. Vetenskapsakade
miens Handlingar för år 1844, 1846, s. 407- 
411, varav framgår att han var professor i 
matematik i Lund under åren 1812—25. Hans 
pedagogiska meriter skymtar i följande ka
rakteristik: »Såsom vetenskapsman var han 
af naturen utrustad med stor förmåga att

lära och att i minnet behålla hvad han lärt; 
men att, på annat sätt än genom meddelande 
åt andra, göra denna skatt inom vetenskapen 
fruktbärande, hade icke fallit på hans lott» 
(s. 410).

7 Schultén, N. G., Kårt Underrättelse uti 
Läran om Globerna och de första begrepp af 
Astronomien, 2. uppl., 1798, inledning s. 
5—16. Kjellin, C. E., Försök till en Elementar 
Lärobok i Astronomien, 1822; sidorna 5—16 
i Schulténs bok svarar ungefärligen mot si
dorna 1-43 i Kjellins.

8 SS, 2: 405 (I: 295).
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Om astrologins ställning under romantiken

Den allmänna konstnärliga och kulturella renässansen under 1400- och 15 oo
talen innebar också en astrologins renässans. Vid ett ytligt betraktande kan det 
förefalla egendomligt att samma epok, som såg den moderna astronomin födas 
och tron på det förutsättningslösa tänkandet födas på nytt, också blåste liv i 
gamla vidskepliga föreställningar om stjärnornas makt och inflytande över män
niskornas öden. I sitt berömda verk om den italienska renässansen söker Burck- 
hardt inte dölja sin indignation över detta förhållande, men han har också 
en förklaring till hands: i och med att den medeltida tron på en gudomlig 
världsordning och på människans evighetsvärde började vackla, uppstod ett 
tomrum som utfylldes med allsköns vidskepelse, däribland den fatalistiska astro
login.1

Denna förklaring är nog en smula diskutabel — de många av nyplatonskt 
tänkande påverkade renässansastrologerna hade ingen svårighet att förena sin 
vetenskap med föreställningen om en gudomlig världsordning — men å andra 
sidan har Burckhardt tvivelsutan rätt då han hävdar att återvändandet till an
tiken också kom att innebära ett återvändande till antik övertro.

Det må förhålla sig hur som helst med de djupare orsakerna; astrologer ut
bildades och konsulterades i större omfattning än någonsin tidigare, och med 
boktryckarkonstens utbredning fö-lj de en ansenlig produktion av astrologiska 
handböcker, kalendrar och tabeller. Långt ifrån att visa någon nedgång vid re
nässansens slut, ökade i stället intresset för astrologi kraftigt under 1600-talet. 
Nedgången kom först under det följande århundradet, då två faktorer sam
verkade till att i det närmaste förgöra tron på de astrologiska lärorna: dels 
upplysningstidens allmänna rationalism och skepticism, dels naturvetenskapens, 
framför allt astronomins, snabba framsteg. Astrologerna jämställdes av upplys- 
ningsmännen med guldmakare, ordensvurmar och andra mörkmän, och då de 
inte hade de hemliga sällskapens fasta organisation att falla tillbaka på upp
nådde deras kritiker och förhånare sitt syfte och skingrade dem i det närmaste 
fullständigt.

Det är här inte tal om de enskilda astrologernas existens och verksamhet 
under 1700-talet utan om en allmän tendens som återspeglas i produktionen 
av astrologisk litteratur. Härvidlag består den nedåtgående tendensen också 
under den romantiska epoken för att först mot mitten av 1800-talet åter stiga 
tämligen brant. De få bibliografiska översikter på området som finns är helt 
samstämmiga på denna punkt. Så t. ex. noterar Karl Kiesewetter i ett kapitel 
»Die Astrologie der neueren Zeit»: »Seit Beginn des vorigen [18.] Jahrhunderts 
trat in der astrologischen Litteratur ein gewisser Stillstand ein, jedoch hörten 
astrologische Schriften nie auf zu erscheinen.»2 Mera nyanserat besked får man 
genom att studera den enda egentliga bibliografin på området, Gardners Biblio-

1 Burckhardt, J., Die Kultur der Renais- 2 Kiesewetter, K., Geschichte des Occul- 
sance in Italien, 11. Aufl. hg von L. Geiger, tismus, II: Die Geheimwissens chatten, Leip-
Bd 2, Leipzig 1913, s. 245. zig 1895, s. 355.
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theca Astrologica från 1911.3 Om man gör sig mödan att ordna de av Gardner 
förtecknade cirka 1 350, alfabetiskt uppställda verken (böcker, pamfletter, tid
skrifter m. m.) i kronologis 
epokers intresse för ämnet:

:a grupper, får man ett

Verk tryckta Antal
-1599 297
1600-talet 495
1700-1774 68
1775-1799 20
1800-1824 53
1825-1874 148
1875-1910 2414

Den djupa vågdalen under 1700-talets sista decennier markerar upplysnings
filosofins och naturvetenskapens triumf. Uppgången under det nya århundradets 
första år är delvis skenbar. En stor del av de verk som hänför sig till tiden 
1800—1824 är nämligen inte författade av »troende» astrologer utan är veten
skapliga avhandlingar i kulturhistoria och folkloristik. En grupp för sig utgör 
de pamfletter som inspirerats av Napoleons framfart och som med hjälp av 
horoskop och himmelska j är tecken söker förutsäga hans öde. Det ökade intresset 
för astrologi under 1800-talets senare hälft är dels av vetenskaplig, kulturhisto
risk art, dels en manifestation av den tidens vidskepelse; det var den senare som 
stimulerade Gardner till hans bibliografiska mödor, som framgår av hans ka
rakteristik av den moderna teosofins översteprästinna, madame Blavatsky: »The 
most wonderful woman of the Nineteenth Century.»5

Trots sitt i övrigt rikt dokumenterade intresse för magi och gamla trosföre
ställningar tycks dock romantikerna i viss mån ha tvekat inför astrologin. Det 
är givetvis svårt att med säkerhet avgöra vilka orsakerna kan ha varit. I den 
mån romantiken får ses som en protest mot upplysningsrationalismen kan 
dennas krig mot ockultismen inte tillmätas större betydelse i detta samman
hang. Av stor vikt är däremot den nya naturvetenskapen, vars läror vid denna 
tid började nå ut till hela den bildade allmänheten. Här stod många av roman
tikens tänkare inför ett svårlöst problem: hur förena accepterandet av den mo
derna astronomins upptäckter med avvisandet av den mekanistiska världsför
klaring som syntes få sin bekräftelse av dess upptäckter? Ett tidstypiskt uttryck 
för metafysikernas missnöje med den materialistiska fysiken finner man i A. W. 
Schlegels föreläsningsserie »Ueber Litteratur, Kunst und Geist des Zeitalters» 
från 1802 —  i en passage som redan Böök riktat uppmärksamheten på ehuru 
han vida överdriver dess betydelse för just Stagnelius:6

3 Gardner, F. L., Bibliotheca Astrologica. 
A Catalogue Raisonné of Works on the Oc- 
cult Sciences, Vol. II: Astrological Books, 
London 1911.

4 Summan av de här redovisade verken är
1 322; katalogen omfattar 1 340 nummer 
samt några nummer med A och B, dvs. reellt 
uppemot 1 350. Det 20-tal verk som saknas 
ovan är i katalogen odaterade. Med sin över
vägande inriktning på det latinska och det

engelska språkområdet är bibliografin kanske 
inte helt tillförlitlig i fråga om läget i det 
för Stagnelius mest relevanta området, Tysk
land och Norden, men det visar sig vara för
bluffande svårt att komplettera den lilla 
grupp av tyska verk från slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet som Gardner anför.

5 Gardner, s. 17.
6 Bööks Kommentar, s. 129 f.
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So lange man bei Massen und Entfernungen und mechanischen W irkungsarten stehen 
bleibt, kann ich nichts sonderlich Erhebendes und das Gemüth Nährendes in der Astro
nomie finden. In dem Sinne, wie man Keplern den letzten grossen Astrologen nennen 
kann, muss die Astronomie wieder zur Astrologie werden. W ir wollen nicht bloss die 
Gestirne zählen und messen, und ihrem Laufe mit den Ferngläsern folgen, sondern die 
B e d e u t u n g  von dem allen begehren wir zu wissen. Die Astrologie ist durch an- 
massliche Wissenschaftlichkeit, wobei sie sich nicht behaupten konnte, in Verachtung 
gerathen.
[ -  -  - ]

Die Natur soll uns aber wieder magisch werden, d. h. wir sollen in allen körperlichen 
Dingen nur Zeichen, Chiffern geistiger Intentionen erblicken, alle Naturwirkungen müs
sen uns, wie durch höheres Geisterwort, durch geheimnissvolle Zaubersprüche hervor
gerufen erscheinen, nur so werden wir in die Mysterien eingeweiht, so weit unsre Be
schränktheit es erlaubt, und lernen die unaufhörlich sich erneuernde Schöpfung des 
Universums aus Nichts wenigstens ahnden.7

Schlegels hänvisning tili Kepler är karakteristisk för tiden. Till de många 
spekulativa naturforskare som vid denna tid ser honom som en ledstjärna hör 
också Novalis, som i sina fragment ofta kommer in på astrologi och vid ett 
tillfälle utbrister:

Zur dir kehr ich zurück, edler Kepler, dessen hoher Sinn ein vergeistigtes, sittliches 
W eltall sich erschuf, statt dass in unsern Zeiten es für W eisheit gehalten wird —  alles 
zu ertöten, das Hohe zu erniedrigen, statt das Niedre zu erheben und selber den Geist 
des Menschen unter die Gesetze des Mechanismus zu beugen.8

Motiveringen för detta upphaussande var, ytligt sett, det obestridliga faktum 
att Kepler samtidigt som han gjorde sina banbrytande insatser inom astronomin 
höll fast vid den astrologiska grundsynen. Men på ett djupare plan såg roman
tikerna en själsfrände i den i pytagoreisk och platonsk filosofi skolade tänkaren 
Kepler. Hade han förmått förena gammalt och nytt, så kunde en senare tid 
hoppas åstadkomma detsamma i hans anda. Det blir anledning återkomma till 
Keplers idéer i ett annat sammanhang; sin betydelse för romantiken fick han 
snarare som en symbol än som en författare man läste och assimilerade. Schel- 
ling försökte sig visserligen på spekulativ astronomi, som i »Betrachtungen 
iiber die besondere Bildung und die inneren Verhältnisse unsers Planetensy
stems»,9 men detta försök visar blott alltför tydligt att Schellings rätta sfär 
var den rena metafysikens rymder. Hans funderingar om korrespondensen 
mellan vissa planeter och metaller är varken vetenskap eller renlärig astrologi, 
och hans lek med numeriska relationer alltför blek och försiktig för att förtjäna 
namnet talmystik — en genre inom vilken Kepler ju briljerade.

Dödsstöten mot astrologin kom dock inte från den mekanistiska världs
bildens teoretiker utan från observatorieastronomerna. År 1781 upptäckte W il
liam Herschel en ny planet som fick namnet Uranus, och 1801 upptäcktes den 
första av småplaneterna, Ceres, och andra följde snart. Därmed hade det heliga 
sjutalet definitivt spelat ut sin roll som solsystemets matematiska grundprincip, 
och därmed rycktes också grundvalen undan för all traditionell astrologi. Inga

7 Schlegel, A. W., Ueber Litteratur, Kunst 
und Geist des Zeitalters. Einige Vorlesungen 
in Berlin, zu Ende des J. 1802. Tryckt i Eu
ropa, eine Zeitschrift hg von Fr. Schlegel,
Bd 2, Frankfurt am Main 1803, s· 54» 55·

8 Novalis, Gesammelte Werke, hg von C. 
Seelig, Bd 3, Zürich 1946, s. 127.

9 Neue Zeitschrift für speculative Physik, 
hg von F. W. J. Schelling, Bd 1, 2. Stück, 
1802, s. 91 ff.
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av de försök som ända in i vår egen tid gjorts att inordna de nyupptäckta pla
neterna i de gamla astrologiska kategorierna bär övertygelsens prägel. Ty med 
flera planeter än de gamla sju — solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter 
och Saturnus —  förrycks himlasfärernas tal och därmed relationerna till de 
olika elementen, till zodiakens hus, till änglarnas och demonernas hierarki, 
och kvar står bara en torr, orimlig och opoetisk stomme av barocka påståenden.

De svårigheter som övergivandet av sjutalet innebar illustreras av Saint 
Martins kommentar till Böhmes planetlära. Den teosofiske författaren Louis de 
Saint Martin, vars viktigaste skrifter tillkom omkring sekelskiftet 1800, betrak
tade sig själv som en lärjunge till och uttolkare av Böhme, men hans devota 
beundran för den store mystikern råkar ibland i konflikt med de nya vetenskap
liga rön som inte ens Saint Martin drömde om att förneka. Böhmes system för
utsätter sju grundprinciper i tillvaron, vilka förknippas med var sin planet. 
Om nu planeternas antal visar sig vara större än sju, hur går det då med de 
böhmeska principerna? Saint Martin försöker klara sig ur dilemmat på följande 
vis: om de sju grundprinciperna eller formerna heter det:

En les appliquant a la nature des planètes, il [Böhme] les a appliquées aussi à leur 
nombre; et en cela il a partagé une opinion qui a régné universellement sur la terre, et 
qui n’a disparu que depuis les nouvelles découvertes, c’est-à-dire, près de deux siècles après 
la mort de l’auteur. Mais l’application qu’il a essayé de faire de sa doctrine au nombre 
prétendu de sept planètes, n’étoit que secondaire à son système; et si l’existence des sept 
formes ou des sept puissances étoit réelle, son système demeureoit toujours dans son 
entier, quoique le nombre des planètes à nous connues se soit augmenté depuis qu’il a 
écrit, et puisse s’accroître encore à l’avenir.

En effet, lorsque l’on croyoit aux sept planètes, rien n’étoit plus naturel à cet auteur 
que de penser que chacune d’elles, quoique renfermant en soi les sept formes en question, 
exprimoit cependant plus particulièrement une de ces sept formes, et droit delà les 
caractères divers que ces planètes elles-mêmes sembleroient annoncer par leur apparences 
extérieures, ne fût-ce que par la diversité de leur couleur.1

Genom denna förklaring nödgas alltså Saint Martin uppge en av den gamla 
astrologins grundvalar.

Upptäckten av nya medlemmar i vårt solsystem i förening med den som 
själlös uppfattade newtonska himlamekaniken undergrävde således astrologins 
ställning till den grad att också de mera verklighetsfrånvända och svärmiska 
bland romantikens tänkare och diktare fann ett stort mått av skepsis motiverat. 
Sedd i ett vidare perspektiv framstår denna astrologins kris som ett led i den 
kamp mellan tro och vetande som, påbörjad under upplysningstiden, förvisso 
inte låg nere under romantiken. Det var nämligen inte bara övertro och vid
skepelse som såg ett hot i de astronomiska upptäckterna; också den religiösa 
tron tyckte sig utsatt för angrepp. I en omfångsrik men populär framställning 
av den nya astronomin från år 1816 ägnar författaren, en tysk professor H. W. 
Brändes, ett avsnitt åt »Einige Betrachtungen liber die Frage, ob das vermehrte 
Wissen unsern religiösen Empfindungen nachtheilig ist».2 Den fråga som fram-

1 [Saint Martin, L. C. de], Le ministère 
de Vhomme-esprit, par le Philosophe inconnu, 
Paris An XI (1802), s. 100 f. Böhmes astro
logi kommer att behandlas mera i ett senare 
avsnitt.

2 Brandes, H. W., Die vornehmsten Leh
ren der Astronomie deutlich dargestellt in 
Briefen an eine Fremdin, Bd 4, Leipzig 1816, 
s. 208-212, s. VI.
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för allt bekymrar Brändes är hur kunskapen om att vår sol är en bland mil
jarder andra, att jorden är ett obetydligt stoftkorn i världsalltet, skall kunna 
förenas med traditionella religiösa föreställningar om den jordiska människans 
betydelse och värdighet. Det diffusa svar han ger saknar helt intresse, det är 
den fråga han väcker som är av betydelse.

Även om man således måste avvisa Cederblads tidigare citerade ord om en 
astrologins renässans under romantiken och i stället tala om en dess kris, 
kvarstår dock en rad mer eller mindre betydande författare som tagit upp 
astrologiska motiv och tankegångar till behandling. De förmår visserligen inte 
ändra helhetsbilden av astrologins ställning under denna period, men då åt
minstone några av dem kan förmodas ha givit impulser till Stagnelius’ astrolo
giska diktning skall de ägnas en viss uppmärksamhet här.

Rena läroböcker i astrologi är sällsynta under perioden. Folkliga framställ
ningar som t. ex. Bondepraktikans omtrycktes väl då och då, och vanliga alma
nackor och kalendrar innehöll fortfarande uppgifter om himlakropparnas rö- 
rörelser som ursprungligen var rent astrologiskt motiverade. Men systematiska 
framställningar av någorlunda omfång och halt saknas på ett undantag när, 
Johann Wilhelm Pfaffs Astrologie, tryckt i Nürnberg 1816, således bara några 
år innan Stagnelius började fördjupa sig i ämnet. Pfaff utmärker sig mera för 
omsorg och grundlighet än för originalitet. Långa stycken parafraserar han 
kärnställen hos Ptolemaios, och den andre store auktoriteten är, som man kunde 
vänta vid den tiden, Kepler, »der Wiederhersteller der wahren Astrologie».3 
Pfaff försöker emellertid inte infoga sitt stoff i samtida åskådningar och system, 
han förfäktar gamla tankar med gamla argument.

Nya aspekter och en ny entusiasm finner man däremot bland de religions- 
historiska forskarna av Herders skola. Utan att någonsin göra astrologin till 
föremål för särskilt studium tangerar de helt naturligt denna sfär vid behand
lingen av gamla mytologiska föreställningar och påvisar därvid astrologins nära 
samhörighet med kult och myt hos de gamla folken. Den allmänna vördnaden 
för dessa folks vishet kom därigenom också i viss mån astrologin till godo. 
Herder själv berör visserligen den astrologiska ämnessfären mera i förbigående, 
men i sitt inflytelserika verk Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts anger 
han tonen för mycken senare forskning.4 Under de uråldriga heliga skrifternas 
dunkla yta tyckte han sig ana en enhetlig och sammanhängande syn på tillvaron, 
en totalvision vilken han antog ytterst måste ha varit av gudomligt ursprung. 
I sina försök att gestalta denna vision eller uppenbarelse grep de gamle till 
symboler från den yttre världen för att gestalta sin inre erfarenhet, och de olika 
mytologierna och naturfilosofierna uppstod. Om man i denna anda uppfattar 
de gamla myternas, religionernas och magiska lärornas språk som ett symbol-

3 Pfaff, J. W., Astrologie, Nürnberg 1816, 
s. 80.

4 I kap. »Zeitrechnung der Aegypter» i 
Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts 
(1774) {Herders Sämmtliche Werke, hg von 
B. Suphan, Bd 6, Berlin 1883, s. 373 ff.) 
berörs den gamla egyptiska astronomin och 
astrologin. Herders källa härvidlag är P. E.

Jablonskis Pantheon Aegyptiorum sive de diis 
eorum commentarius, pars II, Frankf. 1752, 
i synnerhet Lib. III, Cap. VI: »De Planeta- 
rum apud Aegyptios cultu», s. 126-138, där 
den egyptiska' planetläran framställs under 
ständiga jämförelser med grekiska och ro
merska namn och föreställningar.
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språk, kan man lättare överse med det som verkar primitivt och vidskepligt, 
man kan t. o. m. själv använda symbolerna i sin diktning för att uttrycka de 
inre visioner man till äventyrs delar med de gamla siarna och profeterna. Så 
förefaller många romantiska skalder och bland dem Stagnelius att ha reso
nerat.

Herders inventering av mänsklighetens heliga skrifter gav impulsen till en 
omfattande redigerings- och översättningsverksamhet. Gränserna mellan korrekt 
översättning och entusiastiskt referat var väl ibland diffusa, men det bildade 
västerlandet fick i alla fall en inblick i förut okända världar, där också planeter 
och stjärndemoner drev sitt dunkla spel. Så t. ex. gav Othmar Frank år 1808 
ut en populär framställning av den persiska ljusreligionen, där han framför 
läran om stjärnhimlen »als sichtbarer Ausdruck der Lichtwelt».5 Av mera direkt 
betydelse för Stagnelius blev en annan uttolkare av orientalisk vishet, Matthias 
Norberg, som med sin latinska översättning av den s. k. Adamsboken, mandéer- 
nas heliga skrift, försåg Stagnelius med några av hans mest exotiska astrologiska 
symboler.

De astrologiska läror som förmedlades av de orientaliskt inriktade religions- 
forskarna skiljer sig mestadels avsevärt från den gängse traditionen från antik 
och renässans. De har sin givna plats i ett tidevarv med smak för exotism och 
abstrus lärdom, men för de skönlitterära författarnas del torde de nedärvda 
västerländska föreställningarna —  låt vara att dessa ursprungligen stammar från 
Babylonien — ha spelat en större roll. Som redan antytts intar astrologin en 
framskjuten plats i Böhmes författarskap, och den böhmeska teosofin har ju 
satt djupa spår i den tidiga tyska romantiken.6 Medan Böhme uttryckte sin 
mystiska världsuppfattning i ett konkret och bildrikt språk, valde de romantiska 
filosoferna ju oftast den spekulativa metafysikens abstrakta terminologi, varvid 
något så konkret och konturskarpt som den astrologiska symbolvärlden med 
nödvändighet uteslöts. Men i själva verket kommer Fichtes och Schellings läror 
om förhållandet mellan jaget och världen, mellan den högste anden och na
turen, mycket nära astrologins läror om förhållandet mellan makrokosmos och 
mikrokosmos, mellan stjärnhimlen och människans själ — hur nära skall vi 
se vid analysen av Stagnelius’ filosofiska fragment. För Novalis, som stod 
Schellings idéer nära men i sin egenskap av skald hade lättare att tillgodogöra 
sig Böhmes symbolvärld, är astrologin, eller som han ibland kallar den »die 
lebendige Astronomie»,7 ett ofta återkommande ämne i hans spekulationer. Om 
arten av hans blott i fragment bevarade tänkande i dessa stycken ger följande 
notis en uppfattning:

Licht ist Symbol der echten Besonnenheit. Also ist Licht der Analogie nach Aktion 
der Selbstruhrung der Materie. Der Tag ist also das Bewusstsein des Wandelsterns, und 
während die Sonne, wie ein Gott, in ewiger Selbsttätigkeit die Mitte beseelt, tut ein

5 Frank, O., Das Licht vom Orient, 1. 
Theil, Nürnberg/Leipzig 1808, s. 123. Detta 
verk nämns i en liten skrift av Hammarsköld
som Stagnelius sannolikt kände till: Bref
öfver Plotin, första häftet, 1814, s. 39, fot
not.

6 Som ett exempel på den rika litteraturen 
i detta ämne må nämnas E. Ederheimers Ja
cob Boehme und die Romantiker, Heidelberg 
1904.

7 Novalis, »Die Christenheit oder Eu
ropa», Gesammelte Werke, Bd 5, 1945, s. 31.
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Planet nach dem andern auf längere oder kürzere Zeit das eine Auge zu und erquickt 
im kühlen Schlaf sich zu neuem Leben und Anschauen. Also auch hier Religion —  denn 
ist das Leben der Planeten etwas anders als Sonnendienst?8

Det är betecknande att just solsymbolen omhuldas av en generation vars filo
sofiska inriktning var monistisk, vars strävan gick ut på att finna en enande 
princip, en högsta ande, och även för Stagnelius är solen den poetiskt mest 
betydelsefulla himlakroppen.

I detta sammanhang bör också erinras om att A. W. Schlegel även poetiskt 
gestaltat astrologiska motiv. Enligt Bööks uppfattning skulle Stagnelius ha fått 
uppslaget till sin astrologiska diktning från Schlegels sonett Abhängigkeit und 
W illkühr:9

Von Sternen hat die Vorwelt uns gelehret,
Die Tugend, Frevel, Ruhm, Schmach, Glück, Mislingen,
Aus den geheimnissvollen Kreisen bringen,
Und deren Macht kein W ille sich erwehret;
Von Zeichen, die der Kund’ge sieht und höret,
Und den Orakeln leichter Vogelschwingen;
Auch von Sirenen, deren zaubernd Singen 
Unwiderstehlich in den Tod bethöret.
Der Jugend ziemt des Sinnbilds holde Leitung,
Doch heb’, erwachsen nun, der Mensch die Stirne,
Hör auf, was in ihm, ausser sich zu wähnen.
Muth, Freyheit, Kraft sind seines Heils Gestirne,
Der W eisheit Blicke seiner Zukunft Deutung,
W ahn, Trägheit, Wollust, seiner Brust Sirenen.1

Visserligen har Stagnelius tagit djupa intryck av Schlegels sonettdiktning, som 
senast Malmström övertygande påvisat,2 men Bööks framhävande av denna 
dikt som den omedelbara om också inte enda inspirationskällan till Stagnelius’ 
astrologiska utsvävningar saknar både belägg och sannolikhet.

Två av romantiken omhuldade genrer var ju det historiska dramat och den 
historiska romanen, vilka båda kräver en allsidig mobilisering av kulturhistoriskt 
stoff. Ett omtyckt och färgrikt inslag i skildringar från i synnerhet 1600-talet 
blev också astrologin. Sin egentliga debut i den historiska romanen gör astrolo
gin med Walter Scotts Guy Mannering från 1815 som bär underrubriken »The 
Astrologer». Scott var emellertid tveksam huruvida hans ämnesval skulle till
tala publiken, och i ett förord till romanen från 1829 skriver han:

The scheme projected may be traced in the three or four first chapters of the work, 
but farther consideration induced the author to lay his purpose aside. It appeared, on 
mature consideration, that Astrology, though its influence was once received and admitted 
by Bacon himself, does not now retain influence over the general mind sufficient even 
to constitute the mainspring of a romance.3

8 Novalis, Bd 3, s. 127.
9 Bööks Kommentar, s. 138.
1 August Wilhelm Schlegels poetische 

Werke, 1. Theil, Heidelberg 1811, s. 322.
2 Malmström, S., Studier över stilen i 

Stagnelius lyrik, ak. avh. Stockholm 1961, 
s. 334 ff.

3 Scott, W., Guy Mannering; or, The

Astrologer, London u. å., s. X . På samma 
ställe framhåller emellertid Scott: »It is here 
worthy of observation, that while the astro
logical doctrines have fallen into general 
contempt, and been supplanted by supersti
tions of a more gross and far less beautiful 
character, they have, even in modern days, 
retained some votaries.»
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Scotts farhågor var dock något överdrivna. Det vimlar av astrologer, kometer 
och horoskop i det senare 1800-talets historiska romanlitteratur; en svensk 
kommer omedelbart att tänka på scottefterföljarna Rydberg och Topelius.

Men denna blomstringstid infaller långt efter Stagnelius’ död, och har han 
hämtat inspiration i historieromantisk litteratur, måste det ha varit dramat. Det 
mest berömda exemplet är väl sista delen i Schillers trilogi från trettioåriga 
kriget, Wallensteins Tod. Första scenens astrologiska rekvisita beredde Schiller 
en viss möda. I ett brev till vännen Körner av den 9 mars 1797 ber han denne 
om hjälp med astrologisk litteratur och får några dagar senare en liten resone
rande bibliografi som svar.4 Körner rekommenderar förutom några numera 
okända kompilatorer författare som Melanchthon, Pico della Mirandola och 
Agrippa von Nettesheim samt meddelar ytterst kortfattat grunderna i konsten 
att ställa ett horoskop. Hur ingående Schiller studerade de rekommenderade 
skrifterna vet man inte, men väl att stoffet länge låg och grodde i hans med
vetande. Ännu i december 1798 är han tveksam hur han skall göra med 
det astrologiska inslaget i pjäsen och ber i ett brev Goethe om,råd:

Ich muss Sie heute mit einer astrologischen Frage behelligen und mir Ihr ästhetisch
kritisches Bedenken in einer verwickelten Sache ausbitten.

Durch die grössere Ausdehnung der Piccolomini bin ich nun genötigt, mich über die 
W ahl des astrologischen Motivs zu entscheiden, wodurch der Abfall Wallensteins einge
leitet werden und ein mutvoller Glaube an das Glück der Unternehmung in ihm er
weckt werden soll.5

Schiller fortsätter så med att redogöra för de olika möjligheter han laborerar 
med och ber Goethe säga sitt ord. I ett första svar skrivet redan dagen efter 
finner Goethe de astrologiska motiven motiverade »als ein Teil des historisch
politisch-barbarischen Temporären»,6 men vid närmare eftertanke vill han till
mäta dem större betydelse:

Der a s t r o l o g i s c h e  A b e r g l a u b e  ruht auf dem dunkeln Gefühl eines unge
heuren Weltganzen. Die Erfahrung spricht, dass die nächsten Gestirne einen entschie
denen Einfluss auf W itterung, Vegetation u. s. w. haben, man darf nur stufenweise immer 
aufwärts steigen, und es lässt sich nicht sagen, wo diese W irkung auf hört. Findet doch 
der Astronom überall Störungen eines Gestirns durchs andere. Ist doch der Philosoph 
geneigt, ja genötigt, eine W irkung auf das Entfernteste anzunehmen. So darf der Mensch 
im Vorgefühl seiner selbst nur immer etwas weiter schreiten und diese Einrichtung aufs 
Sittliche, auf Glück und Unglück ausdehnen. Diesen und ähnlichen W ahn möchte ich 
nicht einmal Aberglauben nennen, er liegt unserer Natur so nahe, ist so leidlich und 
lässlich als irgend ein Glaube.7

Detta tankeutbyte var givetvis helt obekant för Stagnelius, men resultatet av 
att Schiller tog Goethes råd ad notam kunde han studera i den färdiga pjäsen, 
som för övrigt utkom i svensk översättning år i8 i4-s

Att den universelle mångfrestaren Goethe intresserade sig också för astrologi 
är ju föga förvånansvärt. Han hade för övrigt själv haft anledning studera ämnet 
ur »historiskt-barbarisk temporär» aspekt under arbetet på Faust. Astrologiska

4 Schillers Briefwechsel mit Körner, Bd 4, 
Berlin 1847, s. 14-20.

5 Der Briefwechsel zwischen Schiller und
Goethe, hg von H. G. Gräf und A. Leitz-
mann, Bd 2, Leipzig 1955, s. 170.

6 Ib s. 172.
7 Ib s. 174.
8 Wallenstein. En Dramatisk Skaldedikt af 

Fr. von Schiller, övers, av B. J. Törneblad, 
Stockholm 1814.
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motiv möter man här och var även i hans övriga författarskap, i det mytolo
giska upptåget Planetentanz från 17 84,9 på Dichtung und Wahrheits första 
sidor, och i Versuch einer Witterungslehre från 1825,1 för att nämna ett par 
exempel. I den sistnämnda skriften avvisar han bestämt tanken på att himla
kropparna skulle påverka väderleken på jorden,2 och en forskare som ägnat 
en särskild liten studie åt »Goethe und die Astrologie» finner —  förklarligt 
nog då han inte observerat det ovan citerade brevet till Schiller — att Goethe 
ställer sig helt avvisande till astrologin och framkastar följande i och för sig 
tänkvärda förklaring:

Der wissenschaftliche W eg Goethes zu Kosmos [...] ist nicht die symbolische Ver
bindung alles Ähnlichen wie in der Astrologie, sondern der genetische Aufbau der W irk
lichkeit als ein folgerichtiges Entwickeln einzelner Gestaltenreihen.3

I själva verket var emellertid Goethes inställning mera vacklande, som vi sett, 
och där som på så många andra områden var han en god representant för
sin tid.

Avslutningsvis skall nämnas ytterligare ett historiskt drama som tar upp 
astrologiska motiv, Oehlenschlägers Hugo von Rheinberg från 1813, vars even
tuella betydelse för Stagnelius berörts av Cederblad.4 Det är möjligt att skräck
dramatikern Stagnelius funnit nöje i läsningen av det oehlenschlägerska miss
fostret, men några nya aspekter på astrologin kan han knappast ha funnit i 
Zoroasters utläggningar i pjäsen. På Hugos fråga om stjärnorna behärskar allt 
svarar han bl. a. :

Alt Vassen rprer sig ved dem. Thi saa 
Som Kreaturene paa Jorden virke 
I deres Qvalitet —  saa Stiernerne!
Den Vise speider deres Lpb og Stilling;
Hvad deres Krafter og Tilsammenstpd 
Kan fpre med sig. Thi som Blasst og Regn,
Og Kuld og Hede strpmmer kun fra dem —
Saaledes Godt og Ondt; og Liv og Dpd.5

Här används astrologin enbart för att ge färg åt en allmän ödestro utan någon 
subtilare symbolmening, och vi befinner oss på långt avstånd från Stagnelius’ 
lyriska gestaltning av dessa motiv.

Stagnelius är således ingalunda ensam i sin samtid om att ta upp astrologin

9 Goethe Sämtliche Werke (Jubiläums- 
Ausg.), Stuttgart/Berlin u. å., Bd 9, s. 316- 
320.

1 Ib, Bd 40, s. 55-59.
2 Sammanfattningsvis säger Goethe: »Da

her, wenn auch die astrologischen Grillen, als 
regiere der gestirnte Himmel die Schicksale 
der Menschen, verständig aufgabe, so wollte 
er doch die Überzeugung nicht fahren lassen, 
dass, wo nicht die Fixsterne, doch die Pla
neten, wo nicht die Planeten, doch der Mond 
die Witterung bedinge, bestimmte und auf 
dieselbe einen regelmässigen Einfluss ausübe. 
Alle dergleichen Einwirkungen aber lehnen 
wir ab» (s. 57). I anslutning till detta citat 
gör emellertid N. Herz följande invändning

{Keplers Astrologie, Wien 1895, s. 78): 
»Nichtdestoweniger muss man sich fragen, 
ob das Aus- und Einathmen, das Pulsieren 
und die Lebendigkeit als aus dem organischen 
Leben entnommene Bilder von unorganischen 
Processen mehr Berechtigung haben, als die 
vollständig adäquate Ausdrucksweise Keplers 
über die beseelten Weltkörper.»

3 Hoffmeister, J., »Goethe und die Astro
logie», Geisteskultur, Monatshefte der Co- 
menius ge Seilschaft für Geisteskultur und
Volksbildung, Jahrg. 39, 1930, s. 280.

4 Cederblad, Studier i Stagnelii romantik, 
s. 246, not 1.

5 Oehlenschläger, A., Hugo von Rhein
berg, Tragödie, Kpbenhavn 1813, s. 151.
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till skönlitterär behandling, men den översikt som här gjorts av några av ro
mantikernas inställning till ämnet vittnar förvisso inte om någon enhetlig upp
fattning. En utnyttjar det som ren historisk rekvisita, en annan försöker infoga 
det i ett spiritualistiskt system. Hur ställde sig Stagnelius själv till de läror han 
poetiskt varierat? Bästa sättet att besvara den frågan torde vara att studera 
hans verk mot bakgrunden av några huvudtyper av astrologiskt tänkande sådana 
de finns givna i traditionen.

Den antika astrologins två alternativ

Det är omöjligt att fastställa källorna till Stagnelius astrologiska diktning i 
betydelsen av enskilda verk som han med visshet kan sägas ha läst och utnyttjat. 
Det tillvägagångssätt Böök valt i kommentaren till Stagnelius’ samlade skrifter 
kan därför synas försvarligt: han väljer där mer eller mindre på en slump ut 
några astrologiska verk, två på svenska, ett tyskt och ett engelskt, samtliga 
publicerade på 1600-talet och således i princip tänkbara som källor, och be
lägger de föreställningar Stagnelius laborerar med i sina planetdikter i ett eller 
flera av dessa verk.1 Då de föreställningar som på detta sätt belyses hör till det 
astrologiska allmängodset — förknippningen av de enskilda planeterna med 
olika metaller och temperament t. ex. — är »källornas» samstämmighet inget 
att förvåna sig över men väl ägnad att skapa en falsk uppfattning om de astro
logiska lärornas enhetlighet. I själva verket döljer sig skilda sätt att se på 
universum och det kosmiska skeendet bakom läror som i sina praktiska kon
sekvenser är identiska. I kompilatoriska verk av det slag Böök arbetat med 
framkommer dessa skillnader helt naturligt inte. För att finna dem måste man 
gå till astrologins stormästare och i första hand till de antika auktorerna, ty 
redan hos dem bryter sig olika uppfattningar mot varandra på samma sätt som 
i Stagnelius’ diktning och tänkande.

Den västerländska astrologin är visserligen orientalisk till sitt ursprung, men 
systematiska, under filosofisk reflektion formade framställningar av ämnet fin
ner man först hos grekerna. Den fasta grundvalen för allt spekulerande över 
himlakropparna långt in i nyare tid var Platons dialog Timaios, beundrad och 
kommenterad antiken och medeltiden igenom. I det 38:de stycket av Timaios 
beskrivs hur Gud beslöt sig för att skapa en rörlig avbild av den fullkomliga 
evigheten, den avbild som vi kallar tiden. »Tiden uppstod tillsammans med uni
versum», heter det, »och liksom de uppstod samtidigt skall de också upplösas 
samtidigt, om de nu någonsin kommer att upplösas.»2 Tiden är ett med kosmos 
och universums karaktär av timlighet bestäms av himlakropparnas rörelser —

1 Böök, Kommentaren, s. 130 ff. De fyra 
verk Böök använt som källor är: Een lijten 
Book, Som kallas Bonde-Practica, Stockholm 
1662, omtryckt 1901; Planetz Booken, svensk 
övers, av Jon Hansson Burman, Stockholm 
1621; Sphaera. Das ist: Ein kurtzes Astro
nomisches Tractätlein, übers, von J. G. Trieg- 
lern, Leipzig 1622; Ramsey, W., Astrologia

Restaurata; or, Astrologie Restored, London
1653.
• 2 Timaios, 38: χρόνος δ* ούν μετ’ ούρανοΰ 

γέγονεν, Ι'να άμα γεννηθέντες άμα καί λυθώσιν, 
άν ποτέ λύσις τις αύτών γίγνηται . . . De 
astrologiska tankegångarna i Timaios kommen
teras av bl. a. A. Bouché-Leclercq, U Astrologie 
grecque, Paris 1899, s. 20 ff.
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detta är en uppfattning som också Stagnelius tillgodogjort sig och givit uttryck 
åt bl. a. i det mytologiska dramafragmentet Svegder:

Ty kan väl nånsin han 
Som stjärnorna och tiden själv har skapat 
Sig lydigt böja under tidens lag 
Och slaviskt himlens väldigheter hylla?3

Och i ett av sina filosofiska fragment tar Stagnelius upp samma tanke i rent 
teoretiska ordalag:

All för oss i allmänhet objektiv eller reell vorden tid uppkommer som bekant är genom 
den planetiska omvälvningen, vilken är tvåfaldig: planetens välvning kring sig själv eller 
dess omrullning kring axeln och dess omlopp kring solen.4

Här befinner vi oss visserligen på långt avstånd från antikens geocentriska 
världsbild, men den nära förknippningen av tid och himlakroppar är ytterst 
ett arv från Timaios. Genom att framställa himlasfärernas rörelser som å ena 
sidan en avbild av en evig himmelsk urbild och å den andra som det varigenom 
timligheten konstitueras, har Platon givit en teoretisk grundval för tanken att 
himlakropparna som förmedlare av gudomliga intentioner skulle påverka och 
styra det jordiska skeendet. Själv anser han dock att det endast är okunnighet 
om de lagar och tal vilka bestämmer himlakropparnas banor som kommer män
niskorna att tolka planeternas till synes nyckfulla rörelser på himlavalvet som 
tecken och varsel om stundande ofärd.5

Den astronomiska världsbilden i Timaios jämte denna dialogs läror om 
världssjälen och de fyra elementen utgör grundvalen för två skilda om också 
inte klart avgränsade astrologiska lärosystem under antiken. Det ena är mera 
spekulativt och metafysiskt till sin karaktär, det andra mera empiriskt och kon
kret, vilket väl harmonierar med de båda författarnas kynne och syften: Manilius 
ville med sin lärodikt Astronomica framställa ett stoiskt alternativ till Lucretius’ 
materialistiska förkunnelse i De rerum natura, medan Ptolemaios i sin s. k. 
Tetrabiblios avsåg att med strikt vetenskaplig metod demonstrera sina iakttagel
ser och teorier rörande planeternas och zodiakens inverkan på den jordiska 
tillvaron.

Manilius’ verk är ofullständigt bevarat, om det nu någonsin fullbordades, 
och utgör ingen uttömmande redogörelse för astrologins olika grenar, men det 
innehåller en av de koncisaste formuleringarna av den metafysiska eller mystiska 
astrologins grundtanke:

Hoc opus, immensi constructum corpore mundi,
Membraque naturae diversa condita forma 
Aeris atque ignis, terrae pélagique jacentis,
Vis animae divina regit; sacroque meatu 
Conspirât deus, et tacita ratione gubernat,
Et multa in cunctas dispensât foedera partes,
Altéra ut alterius vires faciatque, feratque,
Summaque per varias maneat cognata figuras.6

3 SS t 4: 130 (IV: 130). Boll i Studien über Claudius Ptolemäus. Ein
4 SS, 4:353 h (IV: 342). Beitrag zur Geschichte der griechischen Phi-
5 Timaios, 40. losophie und Astrologie (i Jahrbücher für
6 Manilius, Astronomica, Liber I, 238- classische Philologie, hg von A. Fleckeisen,

245. Denna passage kommenteras av Franz Supplementband 21, Leipzig 1894, s· 219 f·)·
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Det gudomliga skapelseverket, som omfattar hela världen med alla dess av de 
fyra elementen sammansatta delar, behärskas av en gudomlig andemakt som 
med outgrundlig kraft bringar alla världens skilda beståndsdelar i förbindelse 
med varandra, kommer dem att ömsesidigt stödja och uppehålla varandra och 
formar allt till en organisk enhet. Eller som Bouché-Leclercq formulerar det i 
vad han kallar den första av astrologins »dogmer»: »En vertu de la Sympathie 
ou solidarité universelle, les astres exercent sur la terre — et spécialement sur 
Thomme, qui a des affinités avec le monde entier — une action en harmonie 
avec leur nature, en proportion avec leur puissance.»7 Samma grundtanke vill 
Franz Boll föra tillbaka på den stoiska filosofin som givit den mest djuptänkta 
förklaringen på astrologins väsen. Boll talar om
die Grundüberzeugung [...] auf der die dauernde Macht der Sternenlehre vor allem be
ruht: der Gedanke der grossen E i n h e i t  d e s  Al l s ,  in die auch das Menschenleben 
eingeschlossen ist. Er findet seinen reifsten und konsequentesten Ausdruck in dem panthei- 
stischen W eltbild der antiken Stoa, die eben deshalb die grosse Beschützerin der Astro
logie sein musste, weil ihre ganze Physik im Grunde mit ihr zusammenfiel. Der eine 
göttliche Hauch durchdringt nach dieser Weltanschauung gestaltend und belebend das 
Universum.8

Att en liknande världsuppfattning ligger till grund för Stagnelius’ diktning 
och för hans astrologiska spekulationer är lätt att se. Världen som en organisk 
enhet genomfluten av gudomlig ande är ett genomgående tema i lärodikts- 
fragmentet Tingens natur — liksom Manilius’ verk en replik på Lucretius’ 
dikt med samma namn — och kommer till uttryck redan i inledningsraderna:

Milda, skapande kraft, som, fluten ur gudomens sköte,
Fyller himmel och jord och havets suckande rymder 
Med din plastiska drift och de stela massorna tvingar,
Klädde i skönhetens vårliga dräkt och med ljuset försonte,
Att för andarnes släkt Guds kärlek och vishet bekänna!9

I diktfragmentets slutrader återkommer samma tanke, låt vara färgad av den 
samtida tyska filosofins uttryckssätt:

Svindlande frågar vårt djärva begrepp: Hur skall ur det ena 
Mångfalden alstrad bli? Märk! Gud är ej enhet allena,
Allhet även han är. Idéernas lysande rike
Som hans gudomliga form, i självåskådningens himmel
Höll som ett inre, vilande än i gudomens sköte,
Allheten med ett ord, med enheten hittills densamma,
Strålar nu klart, då Gud som enhet allena sig skådar,
Fram i det yttres omätliga famn, som enhetens motsats,
Och i en levande värld av änglar idéerna bytas.1

Hela den färgrika gnostiska bildvärlden uttrycker för Stagnelius samma grund
syn, vilket framgår bl. a. av hans egen förklarande not till ordet Pleroma i 
dikten »Fången» i Liljor i Saron: »Pleroma —  Allhet; Enhetens uppenbarelse 
genom oändelig mångfald; den absoluta medelpunktens periferi — Idévärld,

7 Bouché-Leclercq, s. 87.
8 Sternglaube und Sterndeutung. Die Ge

schichte und das Wesen der Astrologie, un
ter Mitwirkung von C. Bezold dargestellt von

Franz Boll, 3. Aufl. hg von W. Gundel, 
Leipzig/Berlin 1926, s. 77.

9 SS, 2:115 (II: 116).
1 SS, 2: 121 (II: 123).
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änglahimmel, Olymp; även dess symbolik i tiden och rummet, Stjärnhimmel, 
Församling.»2 Stjärnhimlen är alltså den gudomliga enhetens timliga mani
festation — här möter vi återigen den tankegång från Timaios som bildar 
bryggan mellan idealistisk metafysik och astrologi. Stagnelius’ filosofiska prosa
fragment kretsar i hög grad kring just dessa problem. Uttryckssätten varierar 
men det är ständigt samma sak som avhandlas. Ibland tycker man sig höra ett 
genljud av Fichtes eller Schellings abstrakta terminologi, ibland ställs man 
inför den gamla läran om korrespondensen mellan makrokosmos och mikro
kosmos och ibland bjuds en gnostisk förkunnelse om skapelsens ursprung och 
avfall, men hela tiden gäller det frågan om enhet och mångfald, om Gud och 
världen, och naturens egna symboler härför. Rent astrologiska motiv och före
ställningssätt kommer upp gång på gång i dessa prosaskisser, som följande 
exempel visar:

Antingen är den organiska naturen avfallen från den astraliska och människans för
nuft och materiens, det är stjärnhimmelen, i sig själva identiska samt medverkande till 
ett gemensamt ändamål. Eller är den astraliska naturen från Gud, det är från det makro- 
kosmiska förnuftet, avfallen och således detta makrokosmiska förnuft och människans 
mikrokosmiska inbegripna i en gemensam kamp mot den yttre naturens stora och lilla 
värld. Eller ock då, vilket likväl visserligen icke här kan bevisas, hos människan både 
förnuft, astrale, och organism, mikrokosmos, äro inbildade till en slags totalitet —  eller 
ock, säger jag, äger ingendera av ovannämnda bägge möjligheter i anseende till makro
kosmos, utan blott endera av dem i anseende till mikrokosmos, det är till människan, 
rum.3

Det skulle föra för långt att här kommentera de olika tankelinjer och begrepps- 
komplex som detta citat aktualiserar; man märker emellertid hur självklart 
Stagnelius rör sig med astrologiskt färgade begrepp. Detta framkommer än 
tydligare i följande exempel:

Hela det synliga universum är i själva verket ej annat än en symbolik av den mora
liska världsordning, som genom Ordets andra skapelse bör organiseras. Ty likasom 
Ordet i sin första potens genom dess synliga agent och sinnebild solen, samt det från 
henne emanerande, av månen förmedlade ljuset, i vattnet eller naturens kvinnliga prin
cip, avlat alla fysiska organisationer; likaså har samma Ord i dess andra potens, inkarna
tionen, förmedelst den från detsamma utströmmande kraften, som med svagheten i kär
leken blivit förenad, lagt grunden till den intellektuella skönhetens organisation. Härav 
uppkomma då tvenne skenbart olika världar, vilka dock i sin yttersta princip äro full
komligen de samma; nämligen en fysisk och en moralisk värld, eller som teologerne 
uttrycka sig, tvenne Gudsriken, naturens och nådens.4

Övergångarna mellan kristen och profanfilosofisk åskådning är som alltid hos 
Stagnelius hastiga och obesvärade, så också i följande syntes av kristologi och 
aristotelisk-ptolemaiisk världsuppfattning :

Om honom [Kristus] lärer evangelium att han för alla människors frälsning lät u t
gjuta sitt blod, likasom ljuset från solen livgivande utströmmar till alla organisationer, 
och att varje människa, som med ånger över sina synder och under erkännande av sin 
ovärdighet härav, sitt intet, d. v. s. på ett fullkomligt passivt sätt förmedelst den him 
melska kärleken emottager detta blod, hon förnyas efter Guds beläte, det är emottager 
i själens innersta fröet till en ny människa. Alldeles så, ehuru i en högre sfär, som ljusets

SS, 2: 235 (II: 280). 
SS, 4: 337 (IV: 322 f.).

SS, 4· 339 (IV: 324)·



och vattnets genom dunstkretsens av månen beroende förmedling verkställda förening 
frambringar det ursprungliga blodet eller cirkulationssaften, som är fröet till all orga
nisation.5

Senare delen av det sista citatet för över till den andra grundtypen av 
astrologiskt tänkande, den som främst representeras av Ptolemaios. Som Boll så 
övertygande visat tillhör både Manilius och Ptolemaios samma idétradition,6 
och det kan därför inbjuda till missuppfattning att tala om olika grundtyper; 
vad det gäller är snarast ett starkt framhävande av skilda moment i samma 
lära. Stoikerna och med dem Manilius betonar enheten, den inneboende kor
respondensen eller »sympatin» inom universum, medan Ptolemaios utförligt 
uppehåller sig vid själva mekanismen, vid det som vi skulle kalla det fysikaliska 
orsakssammanhanget. Hur fortplantas den energi eller de impulser som utgår 
från planeterna? Vilka iakttagelser bekräftar läran om himlakropparnas in
verkan på människornas värld? Dessa frågor avhandlas i inledningen till Ptole- 
maios’ handbok i astrologi, Tetrabiblios.

Utgångspunkten för resonemanget är den av Aristoteles utformade läran om 
elementerna, de fyra sublunariska jämte det femte, quinta essentia, etern, i vilket 
himlakropparna har sitt rum. Härtill säger Ptolemaios inledningsvis:

Några få ord torde vara nog för att för alla göra klart att det från den eviga ur substans 
som kallas etern utgår en kraft, vilken påverkar allt som finns på jordens yta, allt som 
är underkastat förändring. Ty de rörelser som äger rum i etern omfattar och påverkar 
de två främsta sublunariska elementen, elden och luften, vilka i sin tur omfattar och 
övar inflytande på allt det övriga, jorden och vattnet med växter och djur.7

För att illustrera denna i hans egna ögon självklara tes hänvisar Ptolemaios till 
solens och månens uppenbara inverkan på jordiska förhållanden: dygnets och 
årstidernas växling, ebb och flod och alla därav följande konsekvenser för hela 
naturens liv. När de två förnämsta av de rörliga himlakropparna utövar så djupt- 
gående inflytande på jordelivet, är det då inte naturligt att anta ett motsvarande 
inflytande från de övriga fem? Mer eller mindre klart utsagt ställer Ptolemaios 
och hans efterföljare denna fråga i förvissningen om att de överväldigande be
visen för solens och månens inverkan är starka nog för att övertyga om de fem 
andra planeternas makt, även om det för deras vidkommande är betydligt svå
rare att hitta slående argument. Så här försöker Pfaff, i nära anslutning till 
Ptolemaios, att övertyga sina läsare av år 1816:

An den Einfluss der Sonne zu glauben ist nur der erste Theil des Glaubens an die 
Gestirne: Es ist zwischen nichts eine innigere Verwandschaft als zwischen diesen. Dass 
aus der Sonne W ärme, Licht, Fruchtbarkeit, Abwechslung der Jahreszeiten, Erzeugungen 
aller Art die Erde sich aneignet, hält jedermann für eine Erfahrung; für etwas Ge
meines, allwegs natürliches.
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Ptolemaios’ invecklade syntax svårligen kan åter
ges på svenska. Originalet lyder i Bolls och AE. 
Boers utgåva (Claudii Ptolemaei Opera quae ex- 
stant omnia, vol. III, 1, Leipzig 1940) sålunda 
(Tetrabiblios, I, β'): 'Ό τ ι  μέν τοίνυν διαδίδοται 
καί διικνεΐταί τις δύναμις άπό της αίθερώδους 8
8  — 644ιο9 Sam laren 1964

καί άϊδίου φύσεως επί πάσαν τήν περίγειον 
καί δι* δλων μεταβλητήν, των ύπό τήν σελήνην 
πρώτων στοιχείων πυρός καί άέρος περιεχο
μένων μέν καί τρεπομένων ύπό των κατά τον 
αί&έρα κινήσεων, περιεχόντων δέ καί συντρε- 
πόντων τα λοιπά πάντα, γην καί ύδωρ καί τά 
έν αύτοΐς φυτά καί ζωα, πάσιν αν έναργέστα- 
τον καί δι’ ολίγων φανείη.
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Es ist demongeachtet nichts desto weniger das unbegreiflichste, das aller geheimniss- 
vollste: eben so wunderbar, eben so glaublich als der Einfluss der Constellationen, und 
der Planeten.8

Astrologer som Ptolemaios och Pfaff framställer alltså sina läror som empiriskt 
bevisbara. Från planeterna utgår krafter som via etern fortplantas till den jor
diska sfären och där utövar klart observerbar inverkan på de olika sublunariska 
elementen. En tydlig reflex av detta betraktelsesätt finner man i Stagnelius’ 
redan ovan citerade ord om »ljusets och vattnets genom dunstkretsens av månen 
beroende förmedling verkställda förening [som] frambringar det ursprungliga 
blodet eller cirkulationssaften».9 I Astronomisk fantasi talas det om hur månen 
»ammar / Med sin astraliska mjölk det späda organiska livet»,1 och korre
spondensen mellan planeter och metaller framställer Stagnelius som en effekt 
av ljusstrålningen. I dikten om Jupiter t. ex. heter det:

Likt tennet som mitt ljus i bergets sköte ammar2 

och om Saturnus’ stjärna:
Hon blyets malm dock föder 
I bergens dystra natt3

Och i dikten »Samtal» i Liljor i Saron:
Fritt glöde de klara 
Metallernas skara,
Av stjärnorna ammad 
I gruvornas natt4

I »Suckan ur stoftet» framställs planeternas inverkan som mera allomfattande:
Planetens gud sin eld än tänder 
I malmer, örter, djur och trän5

Liksom de antika astrologerna samtidigt laborerade med föreställningen om 
å ena sidan en av världssjälen förmedlad korrespondens och sympati inom hela 
universum och å den andra något slags kemisk-mekanisk effekt fortplantad 
från högre till lägre element, så gör också Stagnelius, även om tankar av det 
förra slaget klart överväger. På ett ställe i sina filosofiska prosafragment väger 
han de båda betraktelsesätten mot varandra utan att direkt ta ställning:

Men den mikrokosmiska naturen är, åtminstone skenbart, den makrokosmiskas lagar 
underkastad; den senare betingar den förras tillvaro, men icke tvärtom den förra den 
senare; makrokosmos är orsak, mikrokosmos är verkan; den förra producerande, den 
senare produkt. Om så i själva verket förhåller sig eller om dessa båda motsatser till 
äventyrs icke å ömse sidor betingade varandra och kausalförhållandet dem emellan så
ledes bör tillskrivas en förutbestämning —  detta är frågor, vars avgörande ej hör hit. 
Nog av —  människan i sin lägre natur, i sitt rent av sinnliga betraktad, är för sin egen 
reflexion, avhäegig av de för hela den yttre naturen skrivna lagarne: stjärnor och ele
menter äro hennes herrar.6
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Stagnelius och astrologin

Det kan synas överraskande att på detta sätt spela ut Manilius mot Ptolemaios 
då den senare som nämnts i hög grad bygger på samma tradition som den förre 
tillhör. Då Stagnelius i den ovan citerade passagen särskiljer två slag av astro- 
logisk »kausalitet» ställer han emellertid exakt samma problem som en av den 
antika populärastrologins farligaste vedersakare, Plotinos. Om Stagnelius kände 
till Plotinos’ tankar i dessa stycken eller ej är omöjligt att avgöra. Uteslutet är 
det förvisso inte, men man kan dock inte peka på några otvetydiga reminiscenser 
eller allusioner.

I den andra Enneadens tredje avhandling ställs frågan huruvida stjärnorna, 
i synnerhet planeterna, kan sägas utgöra orsaker till jordiska skeenden och 
fenomen. Om man med orsak menar ett slags mekaniskt verkande kraft, är 
Plotinos’ svar ett entydigt nej, och han påvisar ingående det absurda i en sådan 
påverkningsteori. Under hänvisning till Platons Timaios tar han så upp tanken 
på ett öde, moirorna eller ananke, som regerar både stjärnevärlden och den 
jordiska världen,7 varvid flera svårigheter bortfaller. Men den lösning av pro
blemet som uppenbarligen tilltalar Plotinos mest kommer närmare den stoiska 
uppfattningen. Han formulerar den på ett sätt som mången romantisk skald 
kunde tagit som motto:

μεστά δε πάντα  σημείων καί σοφός τις 6 μα&ών εξ άλλου άλλο.8

Fritt översatt: I allt döljer sig en symbolisk mening, och den är vis som ur ett 
ting kan vinna kunskap om ett annat. Den doktrinära och själlösa astrologiska 
prognostekniken utdöms här till förmån för en filosofisk-symbolisk tolkning av 
de tecken som låter oss ana enheten bakom mångfalden.

Det som för antikens stora astrologer var föremål för vetenskaplig diskussion 
kom emellertid under senare perioder att stelna till dogmatik. Man tycks ha 
låtit övertyga sig mera av magistrala översteprästerliga tonfall än av logiska 
och sakliga argument. Detta gäller inte bara medeltiden, för vilka Ptolemaios 
var en oomstridd auktoritet, utan också renässansen. Agrippa von Nettesheim 
t. ex., vars De occulta philosophia torde vara representativ för sin tids magiska 
vetenskap, inleder sin framställning av astrologins grunder med att slå fast 
vissa teser:

Det är uppenbart att allt lägre är underordnat det som är högre, låt vara att de i 
viss mån (som Proclus säger) ömsesidigt innebor i varandra, nämligen i det lägsta det 
högsta och i det högsta det lägsta: sålunda finns det jordiska i himmelen men som 
orsak och på himmelskt vis, och på jorden finns det himmelska men på jordiskt vis och 
som verkan.9

Här finns inte rum för tvivel eller alternativa möjligheter och det enda stöd 
Agrippa anser sig behöva för sin tes är en hänvisning till Proclos, den främste 
av Timaios’ kommentatorer.
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De Occulta Philosophia, Lugduni 1550, Lib. 
I, Cap. 22, s. 49: »Manifestum est quod 
omnia inferiora subsunt superioribus, & quo- 
dam modo (ut inquit Proclus) sibi inuicem

insunt, scilicet in infimis suprema, & in su- 
premis infima: sic in coelo sunt terrena, sed 
sicut in causa modoque coelesti, & in terra 
sunt coelestia, sed modo terrestri, scilicet 
secundum effectum.» Samma tes fastslås än 
mera auktoritativt i den av renässansen an
däktigt anammade Tabula smaragdina, en
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Korrespondensen mellan makrokosmos och mikrokosmos, mellan stjärnevärlden och män
niskans värld, uppfattades också som en serie relationer mellan kroppens olika delar å ena 
sidan och å den andra de sju planeterna och tolv zodiaktecknen. (Bilderna är hämtade ur 1550 
års upplaga av Agrippa von Nettesheims De occulta philosophia.)

Det är en sådan dogmatisk anda som besjälar flertalet astrologiska skrifter 
från 1500- och 1600-talen, och frånvaron av reflektion och kritiskt intresse ger 
desto mera utrymme åt detaljerade uppgifter om de olika planeternas, tecknens 
och konstellationernas funktioner och domäner. Så långt torde Böök ha rätt, 
att det är i handböcker från denna epok som Stagnelius hämtat det rent sakliga 
stoffet till sina planetdikter.

Kepler, Böhme och romantisk metafysik
Även om 1600-talets astrologi i stort måste betecknas som efterklang och 
kompilation, rymmer dock också detta århundrade ett par större andar som 
går sina egna vägar. Det fanns de som inför det växande hotet från natur
vetenskap och skeptisk filosofi sökte rädda de astrologiska lärorna genom att 
psykologisera och spiritualisera dem och därigenom göra dem otillgängliga för 
vetenskaplig kritik — ett på teologiskt håll väl beprövat förfaringssätt som ofta 
kunnat om inte helt avvärja så dock uppskjuta en annalkande katastrof. Det är 
inte minst tack vare Keplers och Böhmes insatser i denna anda som astrologin 
uthärdade 1700-talets nödår och räddades över till romantiken.

dunkel urkund som tillskrevs den mytiske 
Hermes Tresmegistos och som närmast har 
avseende på alkemin men berör för alkemi 
och astrologi gemensamma grundbegrepp: 
»Vervm sine mendacio, certum et verissimum. 
Quod est inferius est sicut id quod est su- 
perius: et quod est superius est sicut id quod 
est inferius, ad perpetranda miracula rei

vnius. Et sicut omnes res fuerunt ab vno, me- 
ditatione vnius: sic omnes res natae fuerunt 
ab hac vna re, adaptione.» (Hermetis Tris- 
megisti Tabvla Smaragdina. Qualis a majo- 
ribus nostris ad nos peruenit (citerad efter 
N. Aubigne de la Fosse, Bibliotheca Chemica, 
Genevae 1673).)



Astrologins fortlöpande psykologisering kan alltså ses som en defensiv åt
gärd, som ett försök att i det längsta hålla fast vid redan dödsdömda läror. 
Vissa ställen hos Stagnelius har också karaktären av försvar gentemot mer eller 
mindre klart uttalad kritik. Så t. ex. i dikten »Astronomisk fantasi», där Stagne
lius uppmanar människan att icke fråga efter det synliga universums mysterier 
utan:

Sänk i dig själv din forskande blick. Vad ser du? En inre 
Lysande värld i smått, skuggbildernas höga idéer 
Och förklaringens ord på fenomenernas gåta.1

Och längre fram i samma dikt heter det:
Lyft ej, o astronom, ditt rörbeväpnade öga 
Fjärran till himlarna upp, planeternas irrande banor 
Med beundran att se; hur på krumma, förvirrade stigar 
Än de stanna, än skrida framåt, än vända tillbaka.
Djupt i din egen själ irrstjärnorna kretsa: ditt hjärtas 
Vilda passioner. Mars blodfärgade strålar där gjuter;
Lömskt, med den falska vishetens bild, Mercurius lockar;
Jupiters stjärna med kronor och guld .. .2

I sonetten »Den gamla sanning forskningen mig givit» predikas samma lära:
Fritt må en tanklös värld för dårskap kalla 
Vad om planeterne jag flyktigt skrivit.
Väl korsets Gud från kyrkans himmel drivit 
De väldige som jordens grus befalla,
Dock i de bröst där lidelserna svalla 
En tillflyktsort dem än förunnad blivit.3

I de filosofiska prosastyckena slutligen framställs samma tanke på ett otvetydigt 
sätt:

Stjärnhimmelens inflytande på den levande organismen yttrar sig hos djuret som 
drifter, som blinda yttringar av begär eller avsky, hos människan som passioner. Det 
tillhör ej närvarande avhandling att undersöka och bestämma på vad sätt dessa infly
telser från den makrokosmiskt-astraliska naturen fortplantas till den mikrokosmiskt-astra- 
liska hos människan, om stjärnorna och passionerna äro i kärleksförening och kooperera 
eller i strid och motverka varann. Nog av att dessa inflytelser äga rum och att män
niskan därigenom berövas sin ursprungliga frihet samt nedflyttas till likhet med djuren.4

Innan de mera närliggande källorna till dessa tankar — enligt tidigare forsk
ning Böhme och Saint Martin — behandlas, skall en besläktad tankegång i 
Keplers Harmonice Mundi antydas. Som astronom och matematiker var Kepler 
helt naturligt obenägen att reducera himlavärldens objektiva existens och funk
tion till förmån för en rent psykologisk utläggning av astrologin; han ville 
snarare visa att de tal och lagar som gäller för stjärnevärlden äger tillämpning 
även på själen. I enlighet med sin pythagoreiska grundsyn betonar han cirkeln 
eller sfärens roll som grund- och urform såväl i universum som i själen:

Ty matematikens grundbegrepp äger samma tillämpning på själen som alla övriga 
allmänbegrepp och ur sinnesförnimmelser härledda föreställningar. Men det speciella
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matematiska begrepp, som kallas cirkeln, har en helt annan mening med avseende på 
själen: där är det att fatta icke blott som en de yttre tingens idé utan även som ett slags 
själens egen urbild.5

Astrologins uppgift är att utreda förhållandet mellan den yttre universella for
men och själens inre, så långt ansluter sig Kepler till traditionen, men när han 
kommer till frågan om inflytandets art finner han sig nödsakad polemisera mot 
den ptolemaiiska uppfattningen:

Detta ord »inflytande» har emellertid så fängslat en mängd tänkare att de hellre 
hänger sig åt vanföreställningar tillsammans med den narraktiga hopen än de följer 
mig i sökandet efter sanning. Hur utomordentligt svag är inte deras beviskedja: stjär
norna påverkar luften, denna påverkar kroppsvätskornas balans vilken i sin tur påverkar 
själen.6

Kepler förkastar således tanken på ett slags mekaniskt fortplantande av im
pulser via olika medier och hävdar i stället att själens egen levande flamma 
direkt uppfattar det s. k. inflytandet. I framställningen av denna tankegång 
föregriper han Stagnelius’ ovan citerade ord: »Djupt i din egen själ irr stjärnor na 
kretsa»:

Ty då den livets gnista, som en gång upptänd i hjärtat brinner så länge livet varar, 
kan sägas utgöra ett slags djurkrets, och då dess väsen är energi och kan liknas vid ett 
flammande utflöde, följer härav att hela den synliga djurkretsens avbild ingjutes i 
själens innersta där den återfödd upptänder sin flamma och innerligt sammanväxer med 
själens egen flamma. I födelseögonblicket övergår himlen i allt och förvandlas [till 
något inre], och i denna djurkretsens inre urbild anger den alla himmelsorter, vilka 
planeter som befinner sig invid vissa fixstjärnor och vilka som är under upp- och ned
gående eller som står på höjden av sin bana.7

De specifikt pythagoreiskt-keplerska bilderna och föreställningarna om själen 
som en avbild av eller motsvarighet till universums sfäriska struktur eller som 
en mot det himmelska ljuset svarande flamma återfinns knappast hos Stagnelius, 
och det har heller inte varit avsikten här att framställa Kepler som en av 
»källorna» till Stagnelius’ astrologiska diktning. Men det föreföll relevant att 
uppmärksamma den nya tendensen hos Jacob Böhmes store samtida. Ty med 
Böhme inleds en teosofisk tradition som innebär en i viss mening ny astrologi. 
Kepler har också flera beröringspunkter med denna, t. ex. i sin lära om solen 
till vilken det blir anledning återkomma senare.

Böök vill i sin kommentar till Stagnelius’ samlade skrifter göra gällande att

. 5 Kepler, J., Gesammelte Werke, Bd VI, 
Harmonice Mundi (1619), hg von M. Caspar, 
München 1940, s. 277 (Lib. IV, Cap. 7): 
»Scilicet GENERA quidem Mathematica, non 
sunt aliter in Anima quàm universalia cae
tera, conceptusque varij, abstracti à sensilibus: 
at SPECIERVM Mathematicarum ilia, quae 
Circulus dicitur, longe aliâ ratione inest Ani- 
mae, non tantùm ut Idea rerum externarum, 
sed etiam ut forma quaedam ipsius Animae.»

0 Kepler, s. 278: »Scilicet haec vox In- 
fluxus fascinavit philosophos nonnullos, ut 
cum ineptiente vulgo ipsi insanité, quàm me· 
cum sapere mallent. Quorum sanè quàm in
firma est cathena, Astra agere in aërem, hune

in temperamentum corporis, hoc jam in Ani- 
mam.»

7 Kepler, s. 278: »Cum enim vitalis fa
cultas, incensa in corde, flagransque quamdiu 
vita superest, sit quidam circulus Zodiacus; 
cum constitat ejus essentia in energiä, et 
veluti fluxu flammeo: hinc fit, ut totius Zo- 
diaci sensilis figura influat in illam, recens ä 
partu incensam, inque illam inolescat penitus, 
(coelo licet post partus momentum in alia 
omnia eunte et transfigurato): in hac idea 
animati circuli Zodiaci, loca omnia signet, 
quae Planetae sub fixis, quae ortas, occasus, 
aut medium coeli obtinuerunt.»
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de aktuella tankegangarna i »Astronomisk fantasi» och »Den gamla sanning 
forskningen mig givit» går tillbaka på böhmelärjungen Saint Martin, och han 
har också på annat håll framhållit dennes betydelse för Stagnelius.8 Då det 
emellertid inte med säkerhet kan påvisas att Stagnelius själv läst vare sig 
Böhme eller Saint Martin frågar man sig om det verkligen är berättigat att 
tillmäta lärjungens inflytande större betydelse än mästarens. Den komparativa 
och idéhistoriska litteraturforskningen står här inför svårigheter av en art som 
blott alltför tydligt illustreras i litteraturen om Stagnelius. Kärnan i hans idé- 
och tankevärld sammanfaller med kärnan i hela den tysk-svenska romantikens 
metafysiska spekulation, och det är därför ofta omöjligt att fastställa vilken 
enskild tänkare eller skald som influerat honom i ett visst sammanhang. I brist 
på objektiva kriterier hänvisas den komparative forskaren då till sina egna 
personliga värderingar av de skilda författare från vilka Stagnelius kan tänkas 
ha rönt inflytande. I den här aktuella frågan står Albert Nilsson och Cederblad 
på Böhmes sida, Böök och Brachin på Saint Martins.9 Bööks förkärlek för 
plastisk klarhet och intellektuell skärpa spelar honom vissa spratt i hans be
dömning av de impulser som utgått från den tyska romantikens diffusare och
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8 Böök, Kommentaren, s. 137 f., 141 f. 
Jfr Böök, Kreaturens suckan (i Edda, 1 
(1914), s. 300-318; omtryckt i Bööks Krea
turens suckan och andra Stagnelius studier, 
1957 )·

9 I Albert Nilssons Svensk romantik (1916, 
s. 312) läser man t. ex.: »Böök har såväl i sin 
studie över Stagnelii dikt Kreaturens suckan 
(Edda 1914) som i sin kommentar fram
hållit den stora betydelse S:t Martins teosofi 
haft för Stagnelius. Det är likväl att märka, 
.att S:t Martin ofta icke spelat någon annan 
roll än att vara förmedlare av Böhmes idéer.» 
I enlighet med denna uppfattning ägnar Nils
son sig i fortsättningen åt en redogörelse för 
Böhmes tänkande medan Saint Martin kom
mer i skymundan. — Cederblad utvecklar 
vidare tesen om det böhmeska inflytandet på 
Stagnelius i sin uppsats Stagnelii panteistiska 
Kristusuppfattning (i Samlaren, 1917) vilken 
i omarbetad form ingår i hans gradualavhand- 
ling Studier i Stagnelii romantik, 1923. 
Ibland hävdar Cederblad Böhmes betydelse 
i direkt anslutning till Alb. Nilssons upp
fattning (t. ex. diss., s. 274 f.). — I sin 
stagneliusmonografi från 1919 tar Böök upp 
frågan igen. Han medger att Albert Nilsson 
pekat på något väsentligt men i ordalag 
som dock tillåter honom själv att fortfarande 
göra större nummer av Saint Martin än av 
Böhme: »Att Saint-Martin var hans mästare, 
har i detalj uppvisats i Kommentaren samt 
i min undersökning Kreaturens suckan (Edda 
1914); senare har ALBERT N IL SS O N  för
träffligt belyst Stagnelii idévärld genom att 
jämföra den med Böhmes skrifter (Svensk 
romantik, s. 306—322). I själfva verket torde 
gränsen mellan Saint-Martins och Böhmes in
flytande vara omöjlig att uppdraga; den förra

betraktade sig ju närmast som en apostel för 
den senare, som en ny förkunnare af en bort
glömd visdom. Madame de Staël talade om 
Saint-Martin framför allt som öfversättare af 
Böhmes verk. Inom den franska litteraturen 
torde Böhme näppeligen någonsin ha varit 
känd i någon annan form än den han fått 
hos Saint-Martin; hans böcker voro alltför 
svårtillgängliga och affattade på ett alltför 
barbariskt språk för att bli lästa i original» 
(s. 342). Någon gång förleder Bööks motvilja 
mot Böhme honom att envist hålla fast vid 
orimliga dikttolkningar. Nilsson (Svensk ro
mantik, s. 347-52) tolkar som redan ovan 
nämnts dikten »Ej för dig vetandet allena» 
utifrån Böhmes alkemiska läror. I monogra
fin 1919 (s. 358 f.) polemiserar Böök mot 
Nilsson, avfärdar tanken på ett Böhmeinfly- 
tande och citerar i stället Saint-Martin. I 
denna diskussion fick dock Nilsson sista or
det i och med sin uppsats Till tolkningen av 
några Stagneliusdikter (Litteraturen, 2 (1919- 
20), s. 444 ff.), där han slutgiltigt vederläg
ger Böök — dock utan att göra det troligt 
att dikten »Förundras icke om poeten skri
ver» skulle vara tänkt som prolog till »Ej 
för dig vetandet allena»; på denna punkt är 
Bööks skepsis utan tvivel befogad. — P. 
Brachin slutligen är helt inriktad på att spåra 
franska inflytelser hos Stagnelius och beto
nar därför helt naturligt Saint Martins bety
delse. Han har emellertid förvånansvärt litet 
att komma med utöver vad Böök redan sagt, 
även om han till skillnad från Böök be
kvämat sig till att ge exakta sidhänvisningar 
till Saint Martins skrifter (Les influences 
françaises dans l’œuvre de E. J. Stagnelius, 
1952, s. 119-139).
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alltför djuptänkta författare, för vilka han inte har någon sympati. Saint Martin 
och hans introductrice, Madame de Stael, gjorde med sin franska klarhet ett 
gynnsammare intryck på Böök och bör därför —  enligt hans givetvis aldrig 
klart utsagda åsikt — ha gjort detsamma på Stagnelius. Nilsson och Cederblad 
däremot är från början inställda på att söka Stagnelius’ källor på tysk botten 
och är därför böjda att betrakta den franska entusiasmen för tysk teosofi som 
ett fenomen av sekundärt intresse för Stagnelius. Brachins verk har karaktären 
av tes i alla bemärkelser: redan titeln uttrycker uppfattningen att det franska 
inflytandet på Stagnelius är stort nog för att motivera en särskild studie.

De meningsmotsättningar som här antytts gäller Böhmes respektive Saint 
Martins betydelse för Stagnelius’ författarskap i stort, inte de astrologiska dik
terna. Då syftet i denna undersökning är att framställa Stagnelius’ astrologiska 
tänkande mot en idéhistorisk bakgrund utan pretentioner på att kunna precisera 
inflytanden från enskilda författare, saknar stridsfrågan större betydelse. Det 
är dock uppenbart att Böhme är den viktigare av de två författarna när det 
gäller astrologiska frågor. Den utförligaste presentationen av planetläran som 
står att finna i Saint Martins skrifter består nämligen till stor del av ordagrann 
översättning från Böhme med vissa tillägg betingade av de nya astronomiska 
upptäckterna. Då denna i och för sig oviktiga punkt kommit att bli en veten
skaplig tvistefråga, torde ett klart belägg på Saint Martins osjälvständighet vara 
på sin plats — i all synnerhet som varken Albert Nilsson eller Böök haft till
gång till den franska originaltexten.1 Låt oss som exempel ta Böhmes utlägg
ning om planeten Saturnus i sista kapitlet av Aurora:

Sein Ursprung aber ist die ernstliche, herbe und strenge Aengstlichkeit des gantzen 
Leibes dieser W elt: denn als in Zeit der Anzündung des Zorns das Licht in der äussersten 
Geburt dieser W elt verlosch, (welche Geburt ist die Natürlichkeit oder Begreiflichkeit, 
oder das Aufsteigen der Geburt aller Quellgeister) so stund die herbe Qualität in ihrer 
schärfesten und strengesten Geburt, und zog aller Quellgeister Gewircke gantz herb und 
streng zusammen. Davon dann die Erde und Steine sind worden: und war wol recht das 
Haus des Todes, oder die Einschliessung des Lebens, darinnen dann König Lucifer ist 
gefangen worden.

Als aber am ersten Tage das Licht durch das W ort oder Hertze GOttes etwas in der 
W urtzel der Natur des Leibes dieser W elt wieder anbrach, gleichwie eine Erkiesung des 
Tages oder Anfang der Beweglichkeit des Lebens; so kriegte die strenge und herbe 
Geburt wieder einen Anblick oder Aufgang des Lebens in der Geburt.

Von diesem an ist sie gleichwie im ängstlichen Tode gestanden bis an 3ten Tag, 
da die Liebe GOttes ist durch den Himmel des Unterscheides gedrungen, und hat das 
Licht der Sonnen angezündet.

W eil aber der Sonnen Hertze oder Kraft nicht konte die ängstliche Geburt, oder 
die Qualität des Grimmes und Zorns aufschliessen und temperiren, vorab in der Höhe 
über dem Jupiter: so stund derselbe gantze Umcirk in grausamer Aengstlichkeit, als 
ein W eib in der Geburt, und konte doch die Hitze nicht erwecken von wegen der 
grausamen Kälte und Herbigkeit.

W eil aber gleichwol alda die Beweglichkeit war aufgangen durch Kraft des ver
borgenen Himmels, so konte die Natur nicht ruhen; sondern ängstete sich zur Geburt, 
und gebar aus dem Geiste der Schärfe den herben, kalten und strengen Sohn oder Stern 
Saturnum.

Denn der Geist der Hitze konte sich nicht anzünden, davon das Licht, und aus dem

1 Såväl Albert Nilsson (Svensk romantik, 136) har använt en tysk översättning från 
s. 312, not 1) som Böök (Kommentaren, s. 1845.
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Licht durch das Wasser die Liebe und Sanftmuth entstehet; sondern es war eine Geburt 
der strengen, kalten und ernsten Grimmigkeit, der da ist ein Vertrockner, Verderber und 
Feind der Sanftmuth der in den Creaturen die harten Beine gebäret.

Saturnus aber ist nicht an seinen Locum gebunden wie die Sonne: denn er ist nicht 
ein leiblicher Ort in dem Raume der Tieffe, sondern er ist ein Sohn, der aus der Kam
mer des Todes, aus der angezündeten, harten und kalten Aengstlichkeit geboren ist; 
und ist nur ein Hausgenoss in dem Raume, da er in umlauffet. Denn er hat sein corpor- 
lich Eigenthum für sich, wie ein Kind, wenn es von der Mutter geboren ist.2

Denna för Böhmes tänkande och stil mycket typiska passage — en detaljerad 
kommentar till alla de dunkla begreppen och föreställningarna skulle föra 
alldeles för långt här — motsvaras av följande hos Saint Martin, som visserligen 
är både ledigare och klarare och dessutom innehåller en del nya ref lektioner 
men som dock långa stycken har karaktären av ren översättning från Böhme:

SATURNE. Quoique Saturne ait été créé en même temps que la roue universelle de 
la nature actuelle, cependant il ne tient point son origine ni son extraction du Soleil; 
mais sa source est l’angoisse sévère, astringente et âpre du corps entier de ce monde.

Car comme la puissance lumineuse du Soleil ne pouvoit pas détendre ni tempérer la 
qualité âpre et rigide de l’espace, principalement dans la hauteur au-dessus de Jupiter* 
dès-lors, cette même circonférence entière demeura dans une terrible angoisse, et la 
chaleur ne pouvoit pas s’éveiller en elle à cause du froid et de l’astringence qui y 
dominoient.

Néanmoins, comme la mobilité avoit gagné jusqu’à la racine de toutes les formes de 
la nature, par l’éruption et l’introduction intérieure de la puissance de la lumière, cela 
fit que la nature ne pouvoit pas demeurer en repos; aussi elle eut les angoisses de l’en
fantement, et la région rigide et âpre, au-dessus de la hauteur de Jupiter, engendra de 
l’esprit de l’âpreté le fils astringent froid et austère, ou la planète Saturne.

Car il ne pouvoit pas s’enflammer là cet esprit de chaleur d’où résultent la lumière,, 
l’amour et la douceur, et il n’y eut qu’un engendrement de la rigidité, de l’âpreté et de 
la fureur. Aussi Saturne est l’opposé de la douceur.
[----------- ] t

Saturne n’est point lié à son lieu comme le Soleil; ce n’est point une circonscription 
étrangère, corporifiée dans l’immensité de l’espace; c’est un fils engendré de la chambre 
de la mort, de l’angoisse rigide, âpre et froide.

Il est néanmoins un membre de la famille dans cet espace dans lequel il fait sa 
révolution; mais il n’a à soi que sa propriété corporelle, comme un enfant quand sa 
mère lui a donné la naissance. C’est lui qui dessèche et resserre toutes les puissances de la 
nature, et qui amène par ce moyen chaque chose à la corporéité; c’est son pouvoir 
astringent, qui sur-tout engendre les os dans la créature.

De même que le Soleil est le coeur de la vie, et une origine de ce qu’on appelle les 
esprits dans le corps de ce monde; de même aussi Saturne est celui qui commence toute 
corporéité. C’est dans ces deux astres que réside la puissance du corps entier de ce monde. 
Hors de leur puissance, il ne sauroit y avoir dans le corps naturel de ce monde aucune 
créature ni aucune configuration.

(Uranus ou Herschell, qui n’étoit pas connu du temps de l’auteur [Böhme], et qui est 
encore plus enfoncé dans l’espace de la rigidité et du froid que Saturne, aura pu avoir, 
suivant la doctrine qu’on vient de voir, la même origine que cette planète. Quant aux 
deux nouvelles planètes, Cérès et Pallas qui sont entre Mars et Jupiter, elles peuvent 
tenir plus ou moins de la cause originelle de leurs deux voisins, c’est-à-dire, de la 
lumière et du feu.)3

2 Citaten ur Böhmes skrifter är hämtade 
ur facsimilnytrycket av 1730 års upplaga av 
de samlade skrifterna: Jacob Böhme, sämt
liche Schriften, hg von W.-E. Peuckert, Stutt
gart 1955 ff. Hänvisning sker på traditio
neilt sätt till kapitel och stycke, inte till sida.

Ovanstående citat kommer från Aurora, oder 
Morgenröthe im Aufgang (samlade skrifter 
band 1), ursprungligen tryckt 1612, kap. 
26: 3-9.

3 [Saint Martin, L. de], Le ministère de 
Vhomme-esprit, s. 107-109.
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Denna utläggning av Saturnus’ väsen kan sägas vara representativ för den 
böhmeska astrologin, som ständigt också är en kosmogoni. Den visar att Stag- 
nelius hämtat stoffet till sina planetdikter från annat mera traditionellt håll. 
Hans Saturnusdikt, »I dunkla regioner»,4 utgör en högst personlig kombination 
av astrologiskt allmängods och gnostisk-mandeisk mytologi, som redan Böök 
framhållit; några specifikt böhmeska eller saint martinska idéer innehåller den 
däremot knappast. Detta negativa konstaterande innebär dock inte att den 
böhmeska astrologin skulle sakna relevans för Stagnelius, endast att de motiv 
och tankegångar han eventuellt tagit upp härifrån är av mera allmänt slag 
och har avseende på astrologin som symbolsystem och inte som en samling 
satser om de enskilda planeterna.

Redan i den första av sina skrifter, Aurora oder Morgenröthe im Aufgang 
från 1612, ger Böhme klart besked om sitt förhållande till den traditionella 
astrologin. Han förutser att han kommer att få vedersakare som håller honom 
för en dilettant och försäkrar därför att han studerat de gamles skrifter och 
funnit mycket både riktigt och gott i dem. Men själv måste han ändå förkunna 
andra läror:

Dass ich aber etliche Dinge anders schreibe, thue ich nicht aus einem W ollen oder 
W ahn, dass ich zweifele, obs also sey, ich darf auch keinen Zweifel hieran; so kan 
mich auch kein Mensch hierifmen unterrichten.

Denn ich habe meine Wissenschaft nicht vom Studio: Zwar der sieben Planeten 
Ordnung und Innestehen habe ich in der Astrologorum Bücher gelesen, befinde sie auch 
gantz recht; aber die Wurtzel, wie sie worden und herkommen sind, kan ich nicht von 
Menschen erlernen, denn sie wissens nicht; ich bin auch nicht darbey gewesen, da sie 
GOtt geschaffen hat.

W eil mir aber in meinem Geiste die Thoren der Tieffe und Porten des Zorns, auch 
die Kammer des Todes ist aufgeschlossen worden durch die Liebe GOttes, so siehet 
der Geist hindurch.5

Böhme var emellertid inte så oberörd av sin tids mänskliga kunskap som han 
kanske trodde. Hans djuptänkta teosofiska utläggningar av den traditionella 
astrologins läror vore otänkbara utan den kopernikanska revolutionen. Längre 
fram i samma kapitel ur vilket ovanstående citat är hämtat bekänner sig Böhme 
oförbehållsamt till den heliocentriska världsbilden.6 Jorden är liksom de övriga 
planeterna en kropp som rör sig i en bana runt solen, men solen själv är ingen 
kropp utan himmelskt ljus och eld: »die Sonne aber ist kein solch Cörper, 
sondern sie ist ein angezündeter Locus durch das Licht GOttes».7 Denna upp
fattning om solens särställning som ett slags immateriell förmedlare av det 
gudomliga ljuset döljer sig, som vi längre fram skall se, ofta bakom Stagnelius’ 
solsymbolik och utgör tvivelsutan den viktigaste beröringspunkten mellan hans 
och Böhmes astrologiska tänkande. Men också när det gäller astrologins psyko
logisering eller spiritualisering visar Böhme tendenser åt samma håll som 
Stagnelius om också inte lika extrema.

Det som framför allt upptar Böhmes tankar i de astrologiska avsnitten av 
Aurora är planetsystemets uppkomst och inte så mycket dess inrättning och 
funktion. I ett komplicerat kosmogoniskt förlopp, vars detaljer här kan förbigås,

4 SS, 2: 87 f. (II: 93 ff.).
5 Böhme, Aurora, 25: 44-46.

8 Ib 25: 60-61. 
7 Ib 25: 62.
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emanerar de olika planeterna från solen på ett sätt som bestämmer deras art. 
Om planeten Mars’ uppkomst t. ex. heter det:

Als sich aber die Sonne angezündet, so ist der grausame Feuer-Schrack aus dem Loco 
der Sonnen über sich gefahren ausser dem Loco der Sonnen, als ein grausamer, unge
stümer Blitz, und hat in seinem corporlichen Wesen mit genommen die Grimmigkeit 
des Feuers; davon ist das Wasser gantz bitter worden: und das Wasser ist der Kern 
oder der Stock des Schracks.

Nun schreiben die Astrologi, dass der Planet MARS über der Sonnen hoch stehe 
15750. Meilen, welches ich lasse gut seyn, dieweil ich mit dem Circul nicht umgehe: 
Also weit ist der geschwinde Feur-Schrack von seinem eignen Loco gefahren, bis ihn 
auch das Licht hat ergriffen: da ist er auch vom Licht gefangen worden, und ist still 
gestanden, und hat den Locum eingenommen.
[■-----------]

Da stehet er nun als ein W üter, Tober und Beweger des gantzen Leibes dieser Welt: 
denn das ist auch sein Amt, dass er mit seinem Umgänge in dem Rade der Natur alles 
beweget, davon alles Leben seinen Ursprung nimt.8

Born en »Wüter» och »Tober» framstår Mars också i Stagnelius’ dikt:
Bragdernas och järnets far,
Tronar jag i blodstänkt char,
Skakar över brottets värld 
Raseriets ljungeldssvärd.
Fradgande av harm jag ser 
Från min höga himmel ner9

Denna överensstämmelse i uppfattningen om Mars’ karaktärsegenskaper är föga 
märklig —  både Böhme och Stagnelius rör sig här med astrologiskt allmän
gods —  men i tillämpningen på den mänskliga naturen kommer Böhme med 
något mera nytt. I sin lära om makrokosmos’ uppkomst hänvisar Böhme gång 
på gång till analoga processer och fenomen inom det mänskliga livet. Stjärne- 
världen och människans inre värld framstår ibland som nära nog identiska 
eller utbytbara. Det som på det konkreta och bokstavliga planet utsägs om 
planeternas uppkomst och funktion blir i symbolisk uttolkning utsagor om 
människans psykofysiska natur. Så t. ex. i följande satser ur Auroras sista 
kapitel:

So man will recht urkunden der Sternen Geburt oder Anfang, so muss man eigentlich 
wissen die Geburt des Lebens, wie sich das Leben in einem Leibe gebäret, denn est ist 
alles einerley Geburt.

W er das nicht weiss und verstehet, der weiss auch nicht der Geburt der Sternen; denn 
•es ist alles zusammen ein Leib.1

I mera konkret utformning och med avseende på just planeten Mars heter det 
längre fram:

Mercke: Nachdem der Feuer-Schrack der Gallen oder des Martis ist vom Lichte des 
Lebens abgewichen, so dringet die Kraft aus dem Hertzen durch das Licht des Lebens 
hernach bis ins Haupt in die strenge Qualität: und wenn dann die Kraft nicht höher kan, 
so wird sie von der strengen Geburt gefangen, und von der Kälte vertrocknet.

Da stehet sie nun und inqualiret mit des Lebens Geiste im Hertzen, und ist ein könig
licher Stuhl des Geistes des Hertzens: denn bis dahin bringt der Geist des Hertzens 
Kraft, und da wird es approbiret.2

Ib 25:72-73, 75. 
SS, 2:85 (II: 92 f.).

Böhme, Aurora, 25: 83-84. 
Ib 25: 103-104.
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Titelplansch till Böhmes De signatur a rerum (1622) i 1730 års upplaga av Böhmes samlade 
skrifter. Bilden visar korrespondensen mellan gudomligt, himmelskt och jordiskt. I den yttre 
himlakretsen ser man symbolerna för zodiakens tolv hus, i den inre symbolerna för sex av 
de sju planeterna. Den sjunde, Merkurius, befinner sig i centrum av figuren i enlighet med 
Böhmes alkemistiska läror.

Och slutligen en av Böhmes egna sammanfattningar av ett viktigt skede i 
skapelseprocessen:

Als aber die Erde zusammengedruckt war, so stund die Massa in der finstern Tieffe in 
dem erschaffenen Himmel zwischen der ängstlichen Geburt und der Liebe des Hertzens 
GOttes bis an den 6ten Tag: da blies das Hertze GOttes das Licht des Lebens aus 
seinem Hertzen in der Massa innerste oder dritte Geburt.
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Als dieses geschähe, so fingen in der Massa die 7 Quell-Geister an zu qualificiren, 
und gebar sich in der Massa der Same der 7 Quell-Geister, als Feuer, Luft und Wasser, 
wie in dem Leibe der Tieffe.

Also ward der Mensch eine lebendige Seele, nach Art und Weise, wie das ist auf- 
gegangen die Sonne, und daraus die 7 Planeten.

Das Licht im Menschen, welches das Hertze GOttes hat neingeblasen, bedeut die 
Sonne, welche in der gantzen Tieffe leuchtet: davon du bey der Schöpfung des Menschen 
wirst klarer finden.

N un siehe: Gleichwie in der Tieffe dieser W elt durch Anzündung der Sternen wird 
aus dem Leibe der finstern Tieffe ein Same geboren gleich dem creatürlichen Leibe; 
also auch in gleicher Gestalt wird in dem Fleisch-Hause des Menschen ein Same geboren 
nach der sieben Quell-Geister ewigem Geburt-Recht.3

Böhmes dunkelt profetiska stil medger ingen skarp gränsdragning mellan 
Täsensidentitet, analogi och poetisk metafor. Medan Stagnelius i »Astronomisk 
fantasi» eftertryckligt särskiljer himlarnas och människosjälens irrstjärnor, har 
allt hos Böhme en tendens att uppgå i en storslagen men ganska svåröver
skådlig organisk enhet. Men det var bl. a. denna organismtanke som i så hög 
grad tilltalade de tyska romantikerna och gjorde att de med rätta kunde hylla 
Böhme som den förste tyske filosofen.4 En genomförd uttolkning av Böhmes 
kosmologi i rent mänskliga, själsliga kategorier har väl ännu inte företagits, 
men att djuppsykologen här har en rik och tacksam uppgift framgår redan av 
Victor Weiss’ utkast Die Gnosis Jacob Böhmes.5 Den böhmeska alkemin har 
för övrigt behandlats av Jung själv, som lyckats avvinna ämnet förbluffande 
resultat.6 De romantiska filosoferna valde dock ett annat medium än psyko
login för att framställa de visioner och idéer som Böhme gav mytologisk eller 
teologisk gestalt, nämligen metafysiken. Och även om Stagnelius som vi sett 
ibland ägnar sig åt långtgående psykologisering av astrologin, tillgriper han 
dock oftare termer och uttryckssätt från den fichteska eller schellingska filo
sofin.

Redan Böök har övertygande påvisat reminiscenser från Fichte i Stagnelius’ 
astrologiska tänkande. Så t. ex. sammanställer han sonetten »Utsidan av oss 
.själve blott är världen» med Fichtes Die Bestimmung des Menschen:

Fichte framställer där till att börja med människans beroende af yttervärldens rent 
mekaniska lagbundenhet; hon är ett ting bland de andra tingen. S. har återfunnit samma 
determinerade ofrihet i föreställningen om planeternas bestämmande inflytande på 
mänskoödena, och därmed har han haft utgångspunkten för att bekämpa astrologien 
med den Fichteska spekulationens vapen.7

Detta är tvivelsutan riktigt och träffande så när som på tanken att Stagnelius 
skulle bekämpa astrologin med hjälp av Fichte. Det torde tvärt om förhålla 
sig så att Stagnelius tagit Fichte till hjälp för att framhäva det för honom 
sanna och väsentliga i den astrologiska världssynen; det han bekämpar är den 
naiva, bokstavliga tolkningen av astrologin.

3 Ib 26: 82-86.
4 Böhmes inflytande på den tyska roman

tiken har nyligen belysts i en inträngande 
essay av H. Bornkamm, Jacob Böhme, Leben 
und Wirkung (i förf:s Das Jahrhundert der 
Reformation, Göttingen 1961, s. 305 ff.).

5 Weiss, V., Die Gnosis Jacob Böhmes,

Zürich 1955. Weiss tröttar inte med en ut
präglad psykoanalytisk jargong men förråder 
dock ständigt sitt beroende av Jung.

0 Se Jung, C. G., Psychologie und Al
chemie, Zürich 1943 (Psychologische Ab
handlungen, Bd 5).

7 Böök, Kommentaren, s. 138 f.
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Samma grundläggande missuppfattning skymtar bakom Bööks i övrigt skarp
sinniga och lärda kommentar till Stagnelius’ filosofiska prosafragment »För
nuftet eller självmedvetandet». Återigen visar Böök hur nära Stagnelius håller 
sig till nu inte bara Fichtes utan även Schellings filosofiska terminologi, men 
han försummar att framhålla de lika väsentliga likheterna med Böhme.8

Detta fragment av Stagnelius — uppenbarligen tänkt som början till en liten 
avhandling — är av allra största intresse i detta sammanhang och förtjänar 
ingående analys. Det visar hur Stagnelius laborerade med en syntes av böhmesk 
teosofi, romantisk metafysik och astrologi, en syntes som ytterst möjliggjorts 
av dessa tre sfärers gemensamma nyplatonska idéstoff, och ger nyckeln till 
Stagnelius’ psykologiskt spiritualistiska uttolkning av de astrologiska lärorna. 
Det ger också stöd för den tes vars demonstrerande kanske utgör det viktigaste 
resultatet av denna undersökning: att astrologin och den romantiska tyska meta
fysiken ingalunda står i något motsatsförhållande till varandra utan tvärt om 
kan ses som två olika uttryck för samma grundsyn.

Första stycket i Stagnelius’ fragment innehåller som Böök visat tydliga 
reminiscenser från Schellings filosofi:

Förnuftet eller självmedvetandet är den eviga grundtypen för allt vetande, allt verk
ligt. Intet kan därföre givas, vartill ej motbilden igenfinnes i förnuftet, och denna sats 
förbliver lika sann, antingen man härleder förnuftet från en detsamma liknande med
vetslös natur, eller denna från det förstnämnda, eller slutligen låter bägge dessa mot
satta: förnuft och natur, reduceras på en gemensam ursprunglig indifferens, och sam
mansmälta i det så kallade absoluta.9

Stagnelius fortsätter med att framhålla att »Förnuftet är det enda, varom vi 
äga någon omedelbar visshet, något verkligt medvetande». En konsekvens härav 
blir följande satser i vilka de ovan nämnda tre begrepps- och föreställnings- 
sfärerna smälter samman till en enhet:

Existerar därföre utom oss en värld, så är denna tänkbar endast som ett slags makro- 
kosmiskt självmedvetande, vartill vårt eget förhåller sig som kärnan till skalet, som 
medelpunkten till periferien, som det inre i allmänhet till det yttre. Hela den synliga 
naturen måste för att av oss som förnuftiga väsen kunna fattas, föreställas under formen 
av ett objektivt självmedvetande, en till kroppslighet övergången själ, och till all den 
mångfald vi finna i naturen, måste det motsvarande kunna uppvisas i förnuftet, vare sig 
som bild eller urbild, kopia eller mönster. Frågan om en världsskapelse, om en i tiden 
skedd evolution av det materiella universum, är följaktligen identisk med denna: vad 
är självmedvetandet, i sin genesis betraktat? under vad lagar eller grundformer uppstår 
det i tiden?1

Beträffande denna tankegångs motsvarighet hos Schelling räcker det med 
att anföra Bööks väl valda citat ur Ideen zu einer Philosophie der Natur: 
»Äussere Dinge waren nicht wirklich an sich selbst, sondern nur wirklich —  
geworden durch die Vorstellungsweise geistiger Naturen»; »Die Natur soll der 
sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn.»2

8 Ib s. 481 ff. Bland fragmentets tänk
bara inspirationskällor nämner Böök visser
ligen den »Böhme-Saint-Martinska teosofien»
(s. 481) men denna tappas sedan bort helt 
och hållet. Inga som helst detaljöverensstäm
melser påvisas.

9 SS, 4:351 (IV: 338).
1 Ib.
2 Böök, Kommentaren, s. 481, som citerar 

Schellings Ideen zu einer Philosophie der 
Natur, S. W. Erste Abth. II, s. 38, 56.
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Den ptolemaiiska världsbilden i åskådlig framställning från renässansen (efter G. Abettis
The History of Astronomy).

Men analogin mellan den synliga världens uppkomst och människovardandet 
är ju som vi nyss sett en kardinalpunkt också hos Böhme. Man behöver bara ge 
begreppen »synlig natur» och »självmedvetande» en mera konkret och poetiskt 
gripbar form för att nå fram till Böhmes tes: »Gleichwie in der Tief fe dieser 
W elt durch Anzündung der Sternen wird aus dem Leibe der finstern Tieffe ein 
Same geboren gleich dem creatürlichen Leibe; also auch in gleicher Gestalt 
wird in dem Fleisch-Hause des Menschen ein Same geboren nach der sieben 
Quell-Geister ewigem Geburt-Recht.»3 Den omedelbara fortsättningen av Stag- 
nelius’ fragment har också mycket nära anknytning till teosofiska tanke
gångar:

Jag tillägger ännu ytterligare följande: för att förstå världens ursprung, är oundvik
ligen nödvändigt att själv mikrokosmiskt skapa den, att i det inre, i självmedvetandet, 
eftergöra den akt, varigenom den yttre naturen makrokosmiskt uppstått. Nyckeln till all 
visdom ligger i vårt eget bröst: det är omöjligt att begripa den stora världen, så framt 
du ej väl gjort dig bekant med den lilla.4

Att i sitt eget inre »eftergöra den akt, varigenom den yttre naturen makro
kosmiskt uppstått» innebär ju just det identifierande av psykiska och fysikaliska 
skeenden som utmärker Böhmes teosofi, och Saint Martins avhandling De

Böhme, Aurora, 26: 86. SS, 4:351 (IV: 339)·
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Samtida framställning av den kopernikanska världsbilden (efter samma källa som föreg.)

lesprit des choses har också följande karakteristiska motto: »Quia mens hominis 
rerum universalitatis speculum est.»5 I människans själ speglas världsalltet — 
»Nyckeln till all visdom ligger i vårt eget bröst».

Stagneliusfragmentets beroende av astrologiska föreställningar slutligen fram
kommer inte enbart i läran om en korrespondens mellan makrokosmos och 
mikrokosmos, vilken ju är av astrologiskt ursprung, utan också i bilden av jagets 
förhållande till världen som medelpunktens till periferins: »ett slags makro- 
kosmiskt självmedvetande, vartill vårt eget förhåller sig som kärnan till skalet, 
.som medelpunkten till periferien». Detta är ju bara en abstrakt version av den 
klassiska astrologins geocentriska världsbild, ty i och med att himlasfärerna 
kretsar kring jorden, kretsar de också kring den mänskliga individens mikro
kosmos, vilket således utgör dessa koncentriska sfärers medelpunkt. Den astro
logiska korrespondensen eller sympatin är en relation mellan individ och uni
versum, och i varje sådan relation är individen centrum i sitt universum. För 
en fullständig överensstämmelse med den geometriska bilden skulle egentligen 
krävas att individens självmedvetande sammanfölle med jordens mittpunkt, 
men det är ofruktbart att försöka pressa symbolik och analogi av detta slag till 
matematisk perfektion.

5 [Saint Martin, L. de], De Vesprit des Par le philosophe inconnu, I, Paris, An 8
choses, ou coup-d’oeil philosophique sur la [1800].
•nature des étres et sur Vohjet de leur existence.
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Den rent geometriska relationen är för övrigt otillräcklig som beskrivning 
av förhållandet mellan jaget och världen i ännu ett avseende. Det är inte nog 
med att jaget enligt Stagnelius utgör världens centrum, det framstår också som 
dess ursprung, och han förelägger sig följdriktigt uppgiften »att uppdraga en 
parallelismus mellan förnuftets och världens genesis, mellan det mikrokosmiska 
och makrokosmiska självmedvetandets upphov». Begreppen mittpunkt och ur
sprung kommer varandra således mycket nära enligt detta sätt att se. Det är 
anmärkningsvärt att Plotinos framhåller detsamma i sina astrologiska spekula
tioner. Apropos himlasfärernas rörelser framhåller han i den andra Enneadens 
andra avhandling:

μέσον δέ ούχ ωσαύτως σώματος καί φύσεο^ς ψυχής ληπτέων, άλλ5 εκεί μέν μέσον, 
άφ5 ού ή άλλη, τοπικώς δέ σώματος.6

Vilket fritt översatt innebär att »man måste räkna med olika innebörd i 
begreppet medelpunkt då det har avseende på en kropp och på ett väsen av 
själslig natur; en kropps medelpunkt är en punkt i rummet, men med avseende 
på själen är medelpunkt det ur vilket något annat uppstår». Med denna formel 
blir övergången från den astrologiska världsbildens naiva åskådlighet till den 
fichte-schellingska metafysikens abstraktioner endast en fråga om övergång från 
ett uttrycksmedium till ett annat, och den böhmeska teosofin kan i detta av
seende sägas befinna sig halvvägs mellan de båda: konkretion och åskådlighet 
bibehålls men får samtidigt en uttydning på det abstrakta och själsliga planet.

Med denna tolkning av Stagnelius’ fragment om självmedvetandet framstår 
hans astrologiska diktning i nytt ljus. Till vissa delar hade astrologin sannolikt 
endast antikvariskt intresse för honom —  det märker man i flera av planet
dikterna — men till sitt innersta väsen utgjorde den i hans ögon en version av 
samma åskådning som han gång på gång konfronterades med under sina 
religionshistoriska och filosofiska studier. Planeternas inflytande på den sub- 
lunariska världen bör fattas som ett specialfall av eller ett symboliskt uttryck 
för skapelsens beroende av en högre andevärld, den astrologiska kosmogonin 
som en religiöst-poetisk konkretion av den filosofiska emanationsläran. Frågan 
huruvida Stagnelius »trodde» på de astrologiska läror han förkunnar måste 
alltså besvaras på två sätt. I naiv, bokstavlig mening fann han dem säkert lika 
absurda som han fann dem djupa och sanna symboliskt uppfattade. Vördnaden 
för uråldriga, av senare tider missförstådda och förvanskade vishetsläror delade 
ju Stagnelius med ett stort antal religionshistoriskt intresserade tänkare och 
skalder som inspirerats av Herders Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts. 
I den första av sina »Teser» fastslår Stagnelius att »Den äldsta världen hade 
om Gud, naturen och människan kunskaper, mot vilka senare tiders vishets
kram är ett intet».7 Dessa kunskaper anser han härröra från en gudomlig uppen
barelse som vid traderandet från släktled till släktled kom att spaltas upp i en 
esoterisk och en exoterisk sida. Den esoteriska religionen är i allmänhet mera 
abstrakt filosofiskt formulerad, medan den exoteriska klädde uppenbarelsens 
centrala tankar i allsköns mytologiska klädnader vilka den insiktsfulle aktar sig 
för att godta i bokstavlig mening. Så skulle man i stora drag kunna sammanfatta

0 Plotinos, Enneaderna, II, 2: 2. 7 SS, 4: 343 (IV: 329).
9 — 644109 Samlaren 1964
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tankegången i de närmast följande Teserna, och även om Stagnelius inte nämner 
astrologin i detta sammanhang är det uppenbart att den har sin givna plats här 
som ett exempel på en exoterisk gestaltning av uruppenbarelsen.

Att vidare utveckla de tankar som här framlagts skulle leda till en rekon
struktion av Stagnelius’ religionsfilosofiska tänkande i stort, och detta är inte 
platsen för en sådan undersökning. Det återstår emellertid att kommentera 
några av de mera egenartade, ofta återkommande astrologiska idéerna i Stag
nelius’ diktning som ännu inte berörts.

Planetdemonerna
Ett ur idéhistorisk synpunkt mycket specifikt astrologiskt motiv, som är starkt 
framträdande i vissa av Stagnelius’ dikter, är föreställningen om planeterna 
som ett slags onda mot människan fientligt sinnade demoner. Ett belysande 
exempel finner man i den långa elegin »Se, nöjets lampor flämta opp och 
slockna», som handlar om förnekelse och sublimering av begären, om jordisk 
synd och gudomlig förlåtelse:

Tung är den kedja, som vid gruset fängslar 
Vår andes drift. Ej trives dygdens blomma 
Uti det kalla jordiska klimatet.
I osett fjärran strålar hennes sol,
I Eden susa hennes västanväder.
Vild är den öken, som oss innesluter.
Planeternas och zodiakens änglar
Med skarpa svärd den stora cirkus vakta
Där själen kämpar med en här av vilddjur.
Vem öppnar oss en utgång? O, vem giver 
De forna vingarne åt oss igen?1

I dikten »Mig fostrade, i nardusrika ängar» talas det om »Världsfurstens stjär
nor, hotande och vreda»1 2 och i »Andeviskning» om »De krigiska planeter, / 
Som vakta solens stad.»3

Samtliga dessa dikter skrevs omkring 1820,4 det »astrologiska» året i Stag
nelius’ produktion och året före Liljor i Sarons utgivande. De flesta exemplen 
på planetdemonläran är också koncentrerade till Liljor i Saron, och det fåtal 
dikter utanför denna samling i vilka motivet återfinns härrör alla från ungefär 
samma tid. Hit hör »Tung vilar nattens dimma», »Bönen» och »Själens himla- 
färd».5 Den sista dikten med detta motiv i Stagnelius’ produktion är »Se blom
man! På smaragdegrunden» som enligt Albert Nilssons handskriftsanalys inte 
kan ha skrivits tidigare än 1821:6

O, vänd ditt öga från sultanen,
Hans dräkt är som en morgon klar.
Tolv stjärnor glimma i turbanen,
Sju kungar dra hans segerchar.7

1 SS, 2:72 (II: 212 f.). föreligger emellertid ej i handskrift, varför
2 SS, 2: 74 (II: 215). ingen säker datering är möjlig.
3 SS, 2: 129 (II: 130). 5 Se Nilsson, s. 66, 59, 66.
é Se Albert Nilsson, Kronologien i Stag- 0 Ib s. 73.

nelius diktning, s. 62, 66. »Andeviskning» 7 SS, 2:411 (11:145).
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Sultanen är den onde Demiurgen själv, de sju kungarna de sju planeterna och 
de tolv stjärnorna zodiakens tolv tecken, vilka ofta framställs som demoner av 
samma natur som planeternas. I »Bönen» t. ex. heter det:

Ej sju demonerna, som vaka 
Kring demiurgens hus 

Och hemskt från röda facklor skaka 
Ett dunkelt olycksljus,

Och ej den bistra tolvmansskara 
Som ytterst står på vakt 

Vid furstens borg, i brynjor klara,
N å henne med sin makt.8

Och i dikten »Fången» i Liljor i Saron omtalas »Tolv lågande drakar» som 
»Kring borgen sig lagt».9

Exemplen från Liljor i Saron kunde mångfaldigas, men inget nytt skulle 
därvid framkomma. Motivet är alltid entydigt detsamma: planeterna och djur
kretsens tecken är onda andar i tjänst hos Demiurgen med uppgift att hindra 
den fallna själen från att återvända till himlen. Motivets ursprung är också fullt 
klarlagt av Böök, och syftet här är närmast att på vissa punkter komplettera och 
modifiera Bööks resultat under hänsynstagande till de forskningsresultat som 
framlagts efter Bööks banbrytande insatser på 1910-talet.

Nyckeln till symboliken finns i en av Stagnelius’ egna dikter, »Själens himla- 
färd», som dels innehåller planetdemonmotivet och dels bär underrubriken 
»Efter nazaräernes heliga bok».1 Böök har i sin kommentar till denna dikt 
visat upp hur nära den ansluter sig till den lundensiske professorn Matthias 
Norbergs år 1815-16 utgivna latinska översättning av en gammal orientalisk 
religionsurkund, Codex Nasaraeus, Liber Adami appelatus,2 som för övrigt i 
smärre brottstycken presenterades i disputationsform redan 1811-13.3 Det finns 
ingen anledning att här upprepa Bööks exemplifiering av detalj överensstäm
melserna mellan Norberg och Stagnelius, varken i fråga om »Själens himla- 
färd» eller Liljor i Saron, vars första häfte signifikativt nog är dedicerat till 
Norberg. Det har emellertid förts en lång diskussion om i vilken utsträckning 
Adamsboken i övrigt påverkat Stagnelius’ diktning, en diskussion som här inte 
kan förbigås.

Böök, som själv påvisat Adamsbokens betydelse, anser att Stagnelius inte 
funnit mycket av poetiskt värde i den utöver st järndemoner na,4 medan Geo 
Widengren i sin undersökning av Stagnelius’ gnosticism gång på gång finner 
anledning hänvisa till den.5 Ju mer man fördjupar sig i nazareernas mytologi, 
desto mera övertygad blir man att Böök har rätt. Utan att gå in på detalj
frågorna i den vetenskapliga polemik som Widengrens uppsats gav upphov till, 
må det vara tillåtet hävda att Widengren ofta rör sig med mycket vaga lik
hetskriterier, att han försummar mera närliggande källor till stagnelianska motiv 
i sin iver att återföra motiven på Adamsboken samt att hans utnyttjande av

8 SS, 2: 149 (II: 162). nen diskuteras av Böök i monografien av
9 SS, 2: 233 (II: 277). 1919, s. 41 f., 329, 332.
1 SS, 2: 194 (II: 205). 4 Ib s. 332.
2 Böök, Kommentaren, s. 215 ff. 5 Widengren, G., Gnostikern Stagnelius
3 Stagnelius’ förhållande till disputations- (i Samlaren, 1944, s. 153 f.). 

översättningarna resp. den slutgiltiga versio-
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stoff som han själv medger måste ha varit obekant för Stagnelius är en alltför 
djärv metodisk finess. Då har Malmström mer bestickande argument att komma 
med. Genom sin exklusiva inriktning på stilistiska frågor förmår han ofta 
kasta nytt ljus över dunkla punkter i stagneliusforskningen. Han lämnar frågan 
om Stagnelius’ motiviska beroende av Codex Nasaraeus därhän och visar i 
stället på den stilistiska upprepningstekniken i »Själens himlafärd» och i vissa 
dikter i Liljor i Saron vilken han menar kan ha inspirerats av Norberg.0 Möj
ligen skulle man mot detta kunna invända att den »stilistiska orientalismen» 
fanns att tillgå på närmare håll: i Gamla Testamentet och i synnerhet i Höga 
Visan varifrån ju samlingens namn är hämtat.

Cederblad slutligen, för att ta upp en något äldre forskare, vill förstå re
miniscenserna från Adamsboken hos Stagnelius som ett utslag av hans allmänna 
gnostiska orientering. Denna uppfattning vilar bl. a. på antagandet att läran 
om de mot människan fientliga planetdemonerna är gemensam för nazareerna 
och »nästan all österländsk och serihellenisk astrologi».6 7 Längre fram generali
serar Cederblad ytterligare: »Eljest äro ju föreställningarna om de onda världs- 
behärskande planeterna utmärkande för nästan all astrologi.»8 Detta är helt 
enkelt fel. Den klassiska astrologin räknade visserligen med att onda och för
görande krafter utgick från planeterna, men ingalunda från dem alla och heller 
inte vid vilken position som helst. Av värde är däremot Cederblads påpekande 
att också gnostikerna laborerade med st järndemoner och att dessa finns om
talade i August Neanders bok om gnosticismen, som ju i många stycken före
faller ha varit Stagnelius’ direkta källa i fråga om gnostisk teologi. Det är 
i synnerhet ofiternas system som erbjuder likheter med Adamsboken, och om 
man håller sig till de passager hos Neander som Cederblad hänvisar till,9 är 
överensstämmelserna stora.1 Går man däremot till Neanders sammanfattning 
av ofiternas läror finner man inslag av en mera abstrakt och spekulativ världs
bild som i hög grad skiljer sig från Adamsbokens handfasta mytologi. Om 
ofiternas system heter det hos Neander:

Soviel ist klar: es enthielt eine symbolische Darstellung von den drei Reichen, dem 
höchsten Lichtreiche oder der heiligen Vierzahl, dem Reich der siderischen Mächte, und 
dem Reich der Finsterniss, des Ophiomorphos. Das siderische Reich war dargestellt durch 
sieben von einander getrennte und auf einander folgende Kreise als die sieben W elten 
der sieben Archonten darstellend, diese umschlungen von Einem Kreise, welcher die 
Weltseele [...] darstellte und Leviathan genannt war. Dieser Name war in die Peripherie 
jenes grossen Kreises und in das Centrum geschrieben, nämlich anzuzeigen, dass jener 
Geist das ganze W eltall trage und erhalte, und alles durchdringe, das Alles umfassende 
und das Innerste von Allem sey. Das ist die Sophia, die mit unsichtbarer Kraft alles 
leitet und von der alles Leben in diesem W eltall ursprünglich ausgeflossen.2

6 Malmström, Studier över stilen i Stag
nelius lyrik, s. 379—383.

7 Cederblad, Studier i Stagnelii romantik, 
s. 193.

8 Ib s. 245, not.
9 Ib s. 244 ff.
1 I det första dissertationstrycket av Nor

bergs översättning påpekas för övrigt pa- 
rallelliteten mellan vissa föreställningar i 
Adamsboken och motsvarande inom gnosticis
men. Följande passage i översättningen: »Auc- 
tores peccandi humano generi Septem Stella-

rum Daemones futuri. Quarum vero Stella- 
rum una Sol: altera Spiritus Sanctus, alio 
nomine Lucifer Amamat» kommenteras så
lunda i en fotnot: »Probabiliter haec eadem, 
quae Valentini Gnostici Achamoth, Sophiae 
yEonum ultimae filia, et Demiurgi mater ...»  
([Norberg, M.,] Stellae Nasaraeorum JEones 
ex Sacro Gentis Codice, Diss., I, praeside 
Matth. Norberg, Lund 1811, s. 5.)

2 Neander, A., Genetische Entwicklung 
der vornehmsten gnostischen Systeme, Berlin 
1818, s. 256.
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Som detta citat visar kunde föreställningen om st järnandar inordnas i en världs
syn som i stort sammanfaller med för Stagnelius välbekanta stoiska och nypla- 
tonska åskådningar. Planetkretsarna framstår här visserligen som hinder vid 
själens himmelsfärd men knappast som alltigenom onda makter. Snarare intar 
de en mera neutral mellanställning mellan den högre ljusvärlden och mörkrets 
värld — så som för övrigt också Schelling tycks ha tänkt sig saken ibland.3

I Liljor i Saron har planetdemonerna en mytologiskt objektiverad existens 
som gör att man endast indirekt och i deras vidare sammanhang uppfattar dem 
som symboler för en inre verklighet. I sonettcykeln »Den gamla sanning 
forskningen mig givit» däremot tillämpar Stagnelius den tidigare beskrivna 
andligt psykologiserande uttolkningen av astrologin också på dessa demoner, 
eller eoner för att använda den gnostiska termen. Detta framkommer klart i 
den andra av sonetterna:

Utsidan av oss själve blott är världen,
Dock lever dåren i den yttre glansen,
Med skuggor kämpande om segerkransen
Han omgör städs den vida cirkelfärden.
Men ej den vise i ert band I snärden,
0  gull fantomer, som kring rummet dansen.
1 tankens natt han återvinner sansen,
Ser världens urbild gry och ler åt flärden.
Av ingen trollkonst stjärnornas äoner
Bevekas ett förbund med dig att sluta.
Uti ditt hjärta de besegras böra.
Besegra hjärtats stormande passioner.
Fritt himlarne sin vrede sen må gjuta,
Då evigt fri dig Tron har hunnit göra.4

Som Böök övertygande visat är denna sonett genomsyrad av fichteanska tanke
gångar,5 och hur väl förenliga med astrologiska läror dessa tankegångar var 
för Stagnelius har redan diskuterats. Här ser vi också hur de himmelska demo
nerna, »gullfantomerna» eller »stjärnornas äoner», förvandlas från att vara i 
rummet lokaliserbara hinder för själens färd från jorden mot himlen till att 
bli inre makter, »hjärtats stormande passioner», som hindrar själen att nå sin 
egen inre himmel, sinneslugnets, fridens och Trons himmel.

I den astrologiska tradition som Stagnelius i övrigt ansluter sig till uppfattas 
ju planeterna dock inte enbart som onda makter — de förmedlar ödets eller 
Guds vilja på gott och ont och intar en mellanställning mellan materien och 
idévärlden, mellan det jordiska gruset och det himmelska ljuset för att tala 
med Stagnelius’ favoritrimpar. Svårigheten att förena föreställningen om plane
terna som alltigenom onda med den allmänna åskådning som ligger till grund 
för Stagnelius’ teosofiska diktning kommer demonmotivet att framstå som ett 
färgstarkt men något väsensfrämmande element i en annars enhetlig symbol
värld. Detta förklarar väl också varför Stagnelius av allt att döma ägnade ett 
så kortvarigt intresse åt saken. Övriga astrologiska föreställningar i hans för

3 Se t. ex. Philosophie und Religion, Schel- 4 SS, 2: 93 f. (II: 100).
lings Sämmtliche Werke, Band 9, Upsala 5 Böök, Kommentaren, s. 138 ff.
1818, s. 393 f.
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fattarskap är visserligen också koncentrerade till ungefär samma år men de 
utgör dock på ett annat sätt en logisk utveckling av hans tidigare tänkande.

Det är i synnerhet på en punkt som demonläran svär mot grundtendenserna 
i Stagnelius’ diktning. Till de sju onda planetandarna hör ju också solen, och i 
Adamsboken varnas följdriktigt också för dyrkan av både sol och måne: de 
strålar med lånat sken och är inga sanna gudar.6 Att månen lyser med lånat 
sken är ett förhållande som Stagnelius ofta utnyttjat symboliskt, men solen 
är för honom en makt av helt annat slag som står över planeterna och jorde- 
livets elände.7 I den solmonolog som inleder sviten av planetdikter heter 
det bl. a.:

Strålande jag sänder från det höga 
Mina blickar över jorden ner.
Ljusets ära på min panna ler,
Nåd och sanning stråla ur mitt öga.
[ - - - ]
Allt jag genomtränger med min låga,
Alla kroppar ledas av min glans.
Vilda krigiska planeters dans 
Ordnar jag med enhetens förmåga.8

I frasen »Vilda krigiska planeter» kan man visserligen se en reflex av Adams
boken men genom att upphöja solen till herre över dessa planeter tar Stagnelius 
avstånd från de nazareiska lärorna och anknyter till den nyplatonska traditionen 
som han i övrigt så troget följer. Solen som en positiv, ordnande och ibland rent 
av frälsande makt är ett genomgående motiv hos Stagnelius.

Solsymbolen

Solen hör till de mera framträdande symbolerna i Stagnelius’ diktning.1 Dess 
förekomst är inte begränsad till den utpräglat astrologiska perioden omkring 
1820 och inte heller är dess innebörd begränsad till rent astrologiska associa
tioner. I första hand är solen att fatta som en bild från naturen förknippad 
med ljus, vår och glädje, vilket redan Peter Hallberg visat i sin undersökning

6 »Ne colatis solem & lunam renidentem 
hujus mundi. Nam splendor hic non eorum 
est, verum eis datus in lucem hospitii tene- 
brosi fuit. Angeli hi fabricae mundanae vo- 
cem contumacem ediderunt. Ne colatis so
lem ...»  (Norberg, M., Codex Nasaraeus, 
Liber Adami appellatus, del 1, Lund 1815, 
s. 47).

7 På ett ställe hos Stagnelius framställs 
faktiskt också solen som en ond demon, men 
det är ett rent undantag:

Nog länge, av solens 
Cherub med det höga,

Det flammande svärdet 
Från livsträdet jagad,
Hon suckande irrat.

(SS, 2: 232 (II: 276).)
8 SS, 2: 80 (II: 88 f.).
1 Av den frekvensundersökning av orden 

i de lyriska delarna av Liljor i Saron som 
Olle Holmberg företagit framgår att solen 
kommer så högt som på tionde plats med 
en frekvens av 33 mot exempelvis 47 för 
himmel, 43 för ljus, 25 för blomma och 13 
för Kristus. (Holmberg, Sex kapitel om Stag
nelius, 1941, s. 204 f.)
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av de »celesta symbolerna» hos Stagnelius.2 I ungdomsdikten »Vällustens för
akt» t. ex. beskrivs en soluppgång i traditionell stil:

Se dagens brud sig höja,
Med gullröd prakt, ur vågen,
Se gyllne skyar simma 
Kring azurns fält och glimma 

I skiftad glans den rika himlabågen,
Vill höra lärkan kvittra 

Av fröjd —  och källan slå sin dova cittra.3

En annan dikt från samma år, 1814, hyllar Carl Johan i följande besläktade 
bild:

Som lärkor mot vårsolen trängta,
Som efter sin maka den unga,
Den ensliga bruden —  så trängta 
Ock Skandiens barn efter dig.4

En mer eller mindre vag mytologisering av solbilden är mycket vanlig. 
Helios’ vagn figurerar bl. a. i en elegi från 1816:

Blommornas tid har flytt och dagens strålande konung 
Närmare södern jämt rastar sitt gyllene spann.5

I en något tidigare dikt, »Till skönheten», smälter Apollon som ljusguden 
Foibos samman med den egentlige solguden Helios:

Mot Febus evigt Klytia vänder sig —
Så allas blickar tjuste följa dig.
Som dagens konung sänker milt sitt öga 
Från gyllne charen i det safirhöga 
Och strömmar liv till alla väsen ner —
Så ljus och glädje du kring jorden ler.6

Solens genus i Stagnelius’ dikter är, som Hallberg visat,7 vacklande: än 
femininum i enlighet med svenskans ursprungliga genus, än maskulinum i an
slutning till den klassiska mytologiska traditionen. I en »Vårsång» från 1814 
talas det om »Guds dotter, den strålande solen»8 och i »Fången» i Liljor i Saron 
om »Soljungfrun».9 I en dikt från ungefär samma tid som den sistnämnda, 
1819, heter det å andra sidan:

Allt fullkomligt var och gott 
När den blåa himlens drott 
Ägde jorden till sin brud —
Allt var uppfyllt då av Gud.1

Och i »Korset» i Liljor i Saron talas det åter om »dagens gyllne drott».2
Mellan solen som naturbild och som mytologisk personifikation går ingen 

skarp gräns hos Stagnelius, men flertalet exempel på solsymbolik hänför sig

2 Hallberg, Natursymboler i svensk lyrik, 
s. 708 ff.

3 SS, 1: 22 (I: 22). För dateringen se Nils
son, Kronologien i Stagnelius diktning, s. 24.

4 SS, 1: 38 (I: 36). Nilsson, s. 25.
5 SS, 1: 234 (I: 201). Nilsson, s. 39;

Holmberg, Stagneliuskronologi, s. 128.

6 SS, 1: 303 (1: 278). Dikten skriven
1813-14 enligt Nilsson, s. 9 f.

7 Hallberg, s. 710.
8 SS, 1:43 (I:4 i). Nilsson, s. 25.
9 SS, 2:234 (11:278).
1 SS, 2: 97 (II: 104). Nilsson, s. 58.
2 SS, 2: 252 (II: 296).
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till ännu en kategori där den religiöst-filosofiska innebörden klart framhävs. 
I sonetten »Solrosen» återfinner vi Helios älskade, Clytia, men hennes trängtan 
till ljuset står inte som i den tidigare dikten för en rent estetisk skönhetssträvan:

Se Clytia där i blomstergården höja 
Guldlockigt huvud smäktande ur gruset.
I solens spår kring blåa himlahuset 
Dess ömma blickar lågande sig böja.
Ej fjärilns dans dess tjusta sinnen röja,
Ej röda syskons prakt, ej västansuset.
Orörligt fästade på gudaljuset 
Eldögonen med namnlös trånad dröja.
Så själarne, i kroppens fjättrar slagna,
Förgäves trängta hem till fosterlandet,
Av andevärldens sol magnetiskt dragna.3

Begreppet andesol förekommer mycket ofta i Stagnelius’ diktning under hans 
teosofiskt astrologiska period och uttrycker den dominerande aspekten av sol
symbolen. Ytterligare några exempel torde vara på sin plats för att nyansera 
begreppets innebörd:

Skön, himmelsk skön, den synden måste vara,
Som från en höjd där livets myriader 
Mot andesolen jublande sig vända 
Nedlockade i jordens dimmor själen4

Mot andars sol hon myser,
En praktfull helianth,
Och kinden sakta lyser 
Av glädjens tårdemant.5 *

Du som, härlig och mild, till skaparens levande tempel 
Bygger de fallna själarne opp och riktar det sorgsna 
Ögat mot andarnes sol, av förlåtelsens gloria kransad0

Tron är den första. Himlens azur målar 
Dess rika slöja, som av stjärnor prålar,
Och evigt vänd från lägre världars grus 
Dess örnblick söker andesolens ljus.7

I begreppet andesol eller andevärldens sol ligger en dualistisk uppfattning 
dold: andesolen är i andens rike vad den vanliga solen är i det skapade univer
sum, den förra den senares analogi men också dess idé och urbild. Världens 
sol är fallen, materialiserad.8 Detta motsatsförhållande framgår klart av ett

3 SS, 2:43 (II: 72 f.). Dikten från 1819 
enligt Nilsson, s. 55.

4 SS, 2: 65 (II: 219 f.).
5 SS, 2: 129 (II: 130).
ö SS, 2: 115 (II: 116).
7 SS, 2: 186 (II: 198).
8 Det förtjänar påpekas här hur besläktad 

denna föreställning är med den som Tegnér 
år 1817 gestaltade i sin »Sång till solen», där 
solen framställs som en positiv men dock 
fallen makt:

Eller stod du kanske 
vid hans osedda tron

(öfver verlden står hon) 
att som ängel tillbe; 
tills du stolt ej fördrog 
hvad från tronen befalls, 
och han vredgad dig tog 
öfver strålande hals 
och dig hof med förakt 
som en boll i det blå, 
att förkunna ändå 
hans förnekade makt?

(Esaias Tegnérs samlade skrifter, nationalupp-
lagan, band 1, 1876, s. 228.)



Stagnelius och astrologin 137

replikskifte i Martyrerna, där Perpetua undervisar sin broder Aulus i den 
kristna tron:

PERPETUA:

AULUS:

PERPETUA:

Vad bör en kristen då om döden tro? 
Förlossning blott från träldomen han är,
En gyllne port till livet i äoner.
Som himlens ena stjärnbeströdda pol 
Den andra motsatt är, så era tankar 
Och våra tankar. Vad I kallen död 
Är liv för oss, er sol vår Hekate,
Er natt vår dag, ert jordliv den Tartar,
Där sorgsne vi, som bleka maner, gå,
Och namn åt tidens flod av Lethe giva.
Ja, tro mig, Aulus! Vaggan är en nedgång 
Till Plutos rike, graven är en uppgång 
Till blåa etern och de sällas land.
Vansinniga, hör upp med detta språk!
Tag sansen åter, rasande bacchant,
Förförda drömmerska, ur slumren vakna!
Jag rasar ej — känn, hjärtat klappar lugnt. 
Väl drömmer jag, men blott en morgondröm, 
Av andevärldens nära sol ingiven.9

Då det uppenbarligen är en platonskt dualistisk åskådning som här kom
mer till uttryck är det naturligt att som synonym till andesol finna ordet ursol 
—  den timliga solens urbild:

Av pärlor, o konung, slavinnan en krans 
Dig räcker med bävande händer.

För himmelens Jordan, för ursolens glans 
De mognat på hembygdens stränder.1

Säj, minns du ej längre det himmelska land 
Där Venus Ur ania bor?

Där lundarne, värmde av ursolens glans,
Befolkas av andarnes kor?2

Övergången från platonskt till kristet är ju alltid glidande hos Stagnelius, 
och detta gäller också solsymbolen. »Andesolen» är väl ännu ett allmänt reli
giöst metafysiskt begrepp, men »kärlekens sol»3 är genast mera utpräglat kristet. 
Detta senare begrepp varieras i flera sammanhang, t. ex.:

Ur solens gyllne öga 
Guds kärlek strålar ner,
Till jorden milt den höga 
Oändligheten ser.4

Denna aspekt sammanfattas återigen i en av Perpétuas långa didaktiska an
föranden i Martyrerna:

Vart öga
Av solens klara gudomseld bestrålas:
Vart hjärta fröjdar sig i nådens sken,
Om självmant ej sin purpurblick det sluter.
Till alla, alla närmar anden sig,

3 SS, 2: 322 (II: 366).
4 SS, 2: 259 (II: 302).

SS, 2: 350 (II: 394 f·)· 
SS, 2: 141 (II: 153). 
SS, 2: 161 (II: 172).
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För alla blodets helga bölja flöt,
En paradisflod, ut i fyra världar.
Om endast kristne, vigda händer blott 
Av livets träd få gyllne äpplen bryta 
Och blommors prakt, till evigt friska kransar 
Åt sina lockar, o, så grönskar dock 
Ert hopp, nationer, på vart blad där spirar.
Se därför vågar jag till eterns höjd 
Mitt öga lyfta med en bönens tår,
En stilla suck för honom, som mig födde 
Till jordens liv. O Herre, tillstäd ej 
Att mörkrets andar honom platt förgöra!
Gjut tröstens dagg i branden av hans kval,
Näps stormarne, som rasa i hans bröst,
Och lät förnuftets klara solbild åter 
Tillbakastråla från en lugnad själ.
0  kärlek, kärlek, som, från ljusets rymder,
Att i din famn de villade församla,
Till jorden steg i mänsklig skapnad neder 
Och älskade och dina armar sträckte
1 kor sgestalt mot världens Allhet ut!
Symboler blott av tidens sol bestrålas.
Blott en symbol, ett tecken av den kärlek 
Som älskat oss, förr’n världens grundval lades,
Var din i tiden speglade försoning
Då mellan Gud och människan du trädde 
På Golgatha i blodig offerskrud.5

Här ges således solsymboliken en rent kristen innebörd, och i flera dikter tar 
Stagnelius steget fullt ut och identifierar solen med Kristus: »När Ordets sol 
begjuter .. .»;6 »En sol är Kristus. Han till alla låter / Milt flöda kärlekens och 
ljusets tröst.»7

Det kan vara befogat att avbryta exemplifieringen här och ställa frågan vilka 
källor Stagnelius kan ha haft till denna kristna solsymbolik. Hallberg hänvisar 
till ett par bibelställen,8 samt till Cederblad som i korthet konstaterar att identi
fikationen av solen med Kristus finns belagd hos Böhme och dennes lärjunge 
Novalis.9 Någon utredning företar Cederblad emellertid inte, och motivets 
idéhistoriska förutsättningar skall därför i korthet beröras här.

Snart sagt varje folk och kultur har ju sin form av solmytologi och sol
dyrkan och den specifikt kristna solsymboliken måste ses som en variant av en 
lika lättförståelig som universell tro under gångna tider att solen utgör det 
gudomligas synliga manifestation. Identifikationen av solen med Kristus kan 
knappast sägas vara biblisk även om den av Hallberg anförda passagen ur 
Uppenbarelseboken implicit rymmer den tanke som senare kom att renodlas: 
»Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet 
upplyser den, och dess ljus är Lammet» (21: 23). Här finns visserligen distink

5 SS, 2: 363 f. (IE 408 f.). dels till den vers i Uppenbarelseboken som
0 SS, 2:270 (IE 315). nedan anförs, dels till Psaltaren 84:12.
7 SS, 2: 139 (II: 140). 9 Cederblad, Studier i Stagnelii romantik,
8 Hallberg, s. 711 samt not 4 till denna s. 275 f.

sida som återfinns på s. 989, där det hänvisas
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tionen mellan kosmos’ sol och det gudomliga ljuset, andevärldens sol om man 
så vill, men inte föreställningen om solen som Kristi egen direkta kosmiska 
avbild.

Denna föreställning framträdde emellertid mycket tidigt, och till de kät- 
terska sekter som omfattade den hörde också manikéerna vilka ju i så många 
andra avseenden påverkat Stagnelius’ tänkande. Som Cederblad visat,1 antyds 
denna sida av Manis system i Neanders bok om gnosticismen men ganska 
flyktigt: »Jene erlösende Seele [Jesus impatibilis] hat ihren Sitz in dem sicht- 
baren Licht (lux secunda ac visibilis) entgegengesetzt der prima ac inaccessibilis 
und wirkt durch Sonne und Mond auf den Läuterungsprocess der Natur ein.»1 2 
Cederblad påpekar också att en av de viktigaste källorna till vår kunskap om 
manikeismen är Augustinus’ skrifter och i enlighet med Neanders hänvisningar 
citerar Cederblad ur Augustinus’ Contra Faustum.3 Det finns dock betydligt 
mera slående ställen på andra håll hos Augustinus, i all synnerhet kanske i 
kommentaren till Johannesevangeliets kapitel 8: 12: »Jag är världens ljus; den 
som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava 
livets ljus.» Augustinus säger att det finns de som anser detta ljus vara den sol 
vi kan uppfatta med våra kroppsliga ögon, och detta gäller i synnerhet mani
kéerna. Men kyrkan avvisar detta synsätt som en djävulsk lära. Ty »icke anse 
vi Herren Jesus Kristus vara den sol som vi se uppgå i öster och gå ned i väster 
och följas av natten, vars strålar fördunklas av mörkret och som med regel
bunden rörelse förflyttar sig från plats till plats. Icke är Herren Kristus den ska
pade solen, utan genom Honom är solen skapad. ’Ty genom Ordet har allt 
blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till’.»4 I detta upphöjande 
av Kristus-Logos till en princip bortom, bakom och före all timlig existens 
följer Augustinus inte bara Bibeln utan i minst lika hög grad sina lärofäder 
inom platonsk och nyplatonsk filosofi.

Den gnostiska logosteologi som Augustinus utifrån sin platonskt betingade 
ståndpunkt fördömer har emellertid också den flera beröringspunkter med ny- 
platonskt tänkande, inte minst i bildspråket. Det är inte ovanligt att i nypla- 
tonska skrifter finna solen som symbol för världsförnuftet eller världssjälen. 
Ett slående exempel på detta utgör Proclos’ hymn till solen, som ägnas en

1 Ib s. 288 ff.
2 Neander, s. 89 f.
3 Cederblad, Studier, s. 286 f.
4 Referatet och citat från Sancti Avrelii

Avgvstini In lohannis Evangelivm Tractatvs, 
XXXIV, 2 (Corpvs Christianorvm, Series
Latina, 36, Turnhout 1954» s. 311 f.): »Quod 
ait Dominus; Ego sum lux mundi, clarum 
puto esse eis qui habent oculos, unde huius 
lucis participes fiant; qui autem non habent 
oculos nisi in sola carne, mirantur quod 
dictum est a Domino Iesu Christo: Ego sum 
lux mundi. Et forte non desit qui dicat apud 
semetipsum: Numquid forte Dominus Christus 
est sol iste, qui ortu et occasu peragit diem? 
Non enim defuerunt haeretici qui ista sen- 
serunt. Manichaei solem istum oculis carnis 
uisibilem expositum et publicum non tantum

hominibus, sed etiam pecoribus ad uidendum, 
Christum Dominum esse putauerunt. Sed 
catholicae ecclesiae recta fides improbat tale 
commentum, et diabolicam doctrinam esse 
cognoscit; nec solum agnoscit credendo, sed 
in quibus potest conuincit etiam disputando. 
Improbemus itaque huiusmodi errorem, quern 
sancta ab initio anathematizauit ecclesia. Non 
arbitremur Dominum Iesum Christum hunc 
esse solem quem uidemus oriri ab Oriente, 
occidere in occidente, cuius cursui nox succe- 
dit, cuius radii nube obumbrantur, qui certa 
de loco in locum motione commigrat; non est 
hoc Dominus Christus. Non est Dominus 
Christus sol factus, sed per quern sol factus 
est. Omnia enim per ip sum facta sunt, et 
sine ipso factum est nihil.»
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entusiastisk och i detta sammanhang synnerligen relevant kommentar i Keplers 
Harmonice Mundi — som förut framhållits en av romantikerna högt be
undrad skrift.

Kepler börjar med att utan hänvisning till någon auktoritet identifiera be
greppet världssjäl med solen: »Det synes mig som om världssjälen (om det 
nu finns någon sådan) hade sin plats i världens centrum, vilket för mig är 
solen. Därifrån utbreder den sig i hela sin universella omfattning medelst lju
sets strålar.»5 * I slutet av boken, som utgörs av en »epilogus de Sole», går han 
så ett steg längre och diskuterar förhållandet mellan världssjälen (förut identi
fierad som solen) och Kristus. Som utgångspunkt tar han Proclos’ solhymn 
som av ordvalet att döma visserligen förefaller helt profan men enligt Kepler 
är en förtäckt lovsång till den kristne guden. Som förklaring till avsaknaden 
av alla specifikt kristna begrepp och föreställningar hänvisar Kepler till att 
Proclos levde under Julianus Apostatas tid då det var en brottslig handling att 
öppet bekänna sig till kristendomen. Dessutom hade Proclos med sin platonskt 
spiritualistiska orientering svårt att acceptera läran om Kristi köttsliga människo- 
vardande: »Proclos var väl medveten om det fåfängliga i att i likhet med den 
vidskepliga massan söka gudomen i de ting som sinnena uppfattar; likväl såg 
han hellre Gud i solen än i jordemänniskan Kristus.»0 Efter ett kommenterande 
referat av Proclos’ hymn förlorar sig Kepler så i vittsvävande eklektiska spe
kulationer vars kärna emellertid är den att såväl skalderna som filosoferna 
under den hedniska antiken i sin hyllning av solen och det gudomliga ljuset 
föregripit det centrala i kristendomen så när som på inkarnationsläran. Han 
hänvisar bl. a. till Orfeus, Pythagoras, Platon, Aristoteles, stoikerna och Ciceros 
Scipio och närmar sig den av romantikerna omhuldade tanken på en gudomlig 
uruppenbarelse av vilken även hedningarnas skrifter ger oss ett återsken, en 
uppenbarelse vars sinnebild och bestående manifestation är solen.

Det som här anförts beträffande solen som symbol för Kristus torde i sig 
vara nog för att tämligen entydigt bestämma symbolens innebörd hos Stagnelius, 
men som ett komplement skall några relevanta ställen hos Böhme citeras utöver 
dem som Cederblad meddelar.7 Av det tidigare referatet av Böhmes astrologiska 
tänkande framgick att han uppfattar solen som den centrala, ordnande och ska
pande principen i kosmos, och det är därför fullt konsekvent att han redan I 
Aurora klart utsäger att solen också står för Kristus:

Die Sonne gehet mitten in der Tieffe zwischen den Sternen in dem runden Cirkr 
und sie ist das Hertz der Sternen, und gibt allen Sternen Licht und Kraft, und temperiret 
aller Sternen Kraft, dass alles fein lieblich und freudenreich wird: auch so erleuchtet 
sie den Himmel, die Sternen, und die Tieffe über der Erden, und wircket in allen 
Dingen, was in dieser Welt ist, und ist der König und das Hertze aller Dinge in dieser 
Welt, und die bedeutet recht GOtt den Sohn.

Denn gleichwie die Sonne mitten zwischen den Sternen und Erden stehet, und er
leuchtet alle Kräfte, und ist das Licht und Hertze aller Kräfte, und alle Freude in dieser

5 Kepler, s. 265: »Videtur enim (si est
talis aliqua [= Anima totius universi]) in 
centro Mundi, quod mihi Sol est, residere, 
indeque in omnem ejus amplitudinem com- 
mercio radiorum lucis [...] propagari.»

0 Ib s. 364: »divinitatem in rebus sen-

silibus cum superstitioså plebe nequaquam 
quaerendam esse jam sciebat: Deum tarnen 
in Sole, quam in Christo homine sensili 
quaerere, videri maluit.»

7 Cederblad, Studier i Stagnelii romantik, 
s. 275 ff.
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Welt, darzu alle Schönheit und Lieblichkeit stehet in der Sonnen Licht und Kraft; also 
auch der Sohn GOttes in dem Vater, der ist das Hertze in dem Vater, und leuchtet, in 
allen Kräften des Vaters, und seine Kraft ist die bewegliche, quellende Freude in allen 
Kräften des Vaters, und leuchtet in dem gantzen Vater, gleichwie die Sonne in der 
gantzen Welt.8

I en tio år yngre skrift, De signatnra rerum från 1622, uttrycker Böhme 
.samma sak men med större stringens. I Aurora är gränserna mellan symbolisk 
relation och väsensenhet som nämnts ofta flytande, men i den senare skriften 
uttalar sig Böhme, under inflytande av samtida naturfilosofi, mera entydigt för 
en rent symbolisk tolkning:

Dann GOtt der Vater gebäret durch sein Hertz die Liebe, so deutet die Sonne im 
Gleichniss sein Hertz an, dann sie ist eine Figur in der äusseren Welt, nach dem ewigen 
Hertzen GOttes, welches allen Leben und Wesen Kraft gibt.9

Bakom denna utläggning ligger givetvis det paracelsiska signaturbegreppet, 
som Stagnelius på flera håll i sina skrifter visar sig vara förtrogen med.1

Genom att återföra Stagnelius’ solsymbolik på tänkare som Pythagoras, Kepler 
och Böhme hävdar man implicit den heliocentriska världsbildens relevans, me
dan det i det föregående påvisades hur Stagnelius strävade att ge den geocen- 
triska astrologin en psykologisk och metafysisk uttydning. Här föreligger otvivel
aktigt en motsägelse som dock inte är särdeles problematisk. Som vetenskaplig 
tänkare var Stagnelius helt övertygad om den newtonska astronomins sanning, 
men som poet såg han sig oförhindrad att laborera med skilda symbolsystem, 
vilka som vetenskapliga tankemodeller måste sägas vara motstridiga men såsom 
uttryck för en inre verklighet kan vara fullt likvärdiga.

Ty också »ursolen» och »andevärldens sol» är för Stagnelius poetiska sym
boler, vars innehåll i prosaisk utläggning visar sig höra hemma i samma 
konfessionslösa religionsfilosofiska åskådning som tidigare skisserats. Detta fram
går klart av följande utdrag ur ett av hans filosofiska fragment:

Hela det synliga universum är i själva verket ej annat än en symbolik av den mora
liska världsordning, som genom Ordets andra skapelse bör organiseras. Ty likasom Ordet 
i sin första potens genom dess synliga agent och sinnebild solen, samt det från henne 
emanerande, av månen förmedlade ljuset, i vattnet eller naturens kvinnliga princip,

Och i »Brudgummen»:
I alla världar och naturer,
I stumma blommors signaturer,
I nattens silver, dagens gull 
Hans namn jag läser, vördnadsfull.

(SS, 2: 274 (II: 318).)

I de filosofiska fragmenten slutligen före
kommer begreppet på ett ställe: »Om så verk
ligen förhåller sig, kan hela den materiella 
världen ej vara annat än en symbolik av det 
högre livet, och människans ädlaste bemö
dande, så länge hon fängslas av den sinnliga 
kroppen, blir då onekligen att i sin högsta 
mening läsa tingens signaturer.» (SS, 4: 342 
(IV: 327 f.)·)
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8 Böhme, Aurora, 3: 19-20.
9 Böhme, De signatur a rerum, 4: 39·
1 I dikten »Förundras icke om poeten 

skriver» heter det:
Väl prålar mången giftig nardusblomma 
I färgors prakt, som barnens sinnen fängsla, 
Den vise skyr dem. Deras signaturer 
Förkunna döden. (SS, 2:66 (II: 221).)

Och i »Suckan ur stoftet» förknippas signa
turbegreppet med astrologiska föreställningar:

I solars och planeters hamn 
Framstrålar, segrande, ditt namn.
Var blommas signatur i dalen,
Var praktfull stjärnas majestät, 
Sefiren, åskan, näktergalen 
Och luftens örn bekänna det.

(SS, 2: 131 (II: 132).)
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avlat alla fysiska organisationer; likaså har samma Ord i dess andra potens, inkarna
tionen, förmedelst den från detsamma utströmmande kraften, som med svagheten i kär
leken blivit förenad, lagt grunden till den intellektuella skönhetens organisation. Härav 
uppkomma då tvenne skenbart olika världar, vilka dock i sin yttersta princip äro full
komligen desamma; nämligen en fysisk och en moralisk värld, eller som teologerne ut
trycka sig, tvenne Gudsriken, naturens och nådens.
[— —]

Också korrespondera de bägge världarne fullkomligt med varannan, och ingendera 
når den fullkomlighet vartill den likväl synbarligen är ämnad. Men den fysiska naturens 
princip är solen och den andligas förnuftet. Dessa bägge från gudomen omedelbart 
emanerade agenter motverka i var sin värld den onda principens inflytelse och för
knippa de bägge avfälliga naturerne ännu med deras källa Gud.2

Den tolkning av Stagnelius’ förhållande till de astrologiska lärorna som 
med stöd av hans egna prosafragment här företagits har starkt framhävt de 
astrologiska motivens karaktär av poetiska bilder, dvs. av symboler som inte 
får fattas bokstavligen utan vars sanning ligger helt på det psykiska eller 
metafysiska planet. Utan att frångå denna grunduppfattning kan man dock 
tillägga att gränserna mellan tanke och poetisk symbol kanske inte alltid var 
så skarpa för Stagnelius som denna undersökning kan tyckas ge vid handen; 
och detta inte på grund av bristande intellektuell kapacitet eller vilja till be- 
greppsklarhet från Stagnelius’ sida — härvidlag måste man ge Böök rätt i hans 
höga uppskattning av Stagnelius’ tänkarebegåvning —  utan på grund av att 
han, just därför att han var skald, intuitivt upplevde hur en poetisk bild blir 
till, inte bara hur den fungerar och kan utnyttjas. Den som framställer ett inre 
andligt skeende med hjälp av symboler hämtade från hela kosmos och skapelsen 
själv kan inte vara främmande för tanken och känslan att skapelsen som sådan 
är full av symboler, att diktandet egentligen bara är ett återgivande eller ett 
renodlande av naturens egna symboler. Därav den egenartade svävningen i 
Stagnelius’ diktning. Även när han är som allra mest gnostiskt fantastisk i sin 
mytologi och bildvärld anar man därbakom det klara intellektets spel, och 
även när han bemödar sig om att föra ett strikt vetenskapligt resonemang låter 
han fånga sig av sina egna bilder och ger dem en verklighet som han från 
början kanske inte avsåg.

2 SS, 4: 339, 341 (IV: 324, 326).


