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Några påverkningar av latinsk hexameter dikt
på svensk

Av S t i g  W i k a n d e r

Våra stora skalder från 1800-talets början, drillade i en hård latinskola, 
och som äldre gripna av nyhnmanismens idéer, hade en grundlig kännedom 
om antik diktning, som väl få nutida litteraturhistoriker har tillfälle att 
förvärva sig. De hade också i viss mån en annan inställning till imitationen 
än senare generationer: det var intet fel att ganska nära följa de klassiska 
förebilderna, som antikens diktare själva gjorde det, när t. ex. hellenismens 
och den latinska litteraturens epiker nära anslöt sig till Homeros, och som 
otaliga latinskalder under medeltid och nutid ännu osjälvständigare för
farit.

En annan likhet förenar också våra klassiker med antikens diktare: de 
räknade med en publik, som omedelbart reagerade för reminiscenserna och 
fattade dem som ett för diktaren tillåtet stilmedel, inte som plagiat. Det är 
en synpunkt på imitationen, som den nyaste dikten, visserligen i vida mer 
komplicerade former, bidragit att ånyo göra aktuell.

Men i regel är det nog så, att den nutida läsaren missar en del poänger, 
när han läser våra så annorlunda skolade klassiker.

Detta spelar mindre roll i de talrika fall, då den antika diktens vänd
ningar så att säga helt införlivats med västerländskt diktarspråk. När 
Stagnelius säger att »Skaldekonsten» (i dikten med samma namn)

fyller med jublande ande den stela naturen

och i början av lärodikten »Tingens natur» använder uttrycket »de stela 
massorna», så vill man i det sistnämnda kosmogoniska sammanhanget gärna 
tänka på Ovidius’ pondus iners i ett likaledes kosmogoniskt sammanhang 
(Metamorphoses I, 8). Men »Skaldekonsten» påminner också om Kellgrens 
»Den nya Skapelsen», där det inte bara heter att

en själ i stela massan flöt

utan där hela dikten uppvisar en förebildande likhet med »Skaldekonsten». 
Den »stela massan» torde vara en topos med gamla anor.

Detta gäller nog också om en vändning i andra versen av StagneliusJ 
»Wladimir den Store» där fullmånens »darrande strålar» kanske är en 
konventionell sammanställning, som inte behöver komma direkt från den 
romantiska nattskildringen i Vergilius’ Aeneis VII, 8-9:

Adspirant aurae in noctem nec candida cursus 
luna negat, splendet tremulo sub lumine pontus.
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I andra fall är däremot imitationen ofrånkomlig och skall uppfattas så
som sådan. När Tegnér i sitt »Skaldebref» skriver:

Skockad hängde en hop på den läsandes skullra och drack med 
giriga öron vart ord, kändt med förtjusning igen.

så är det meningen att läsaren genast skall tänka på Horatius, Carmina II, 
13, åttonde strofen:

Pugnas et exactos tyrannos 
densum humeris bibit aure vulgus

och detsamma gäller slutorden i Stagnelius’ »Skaldens invigning» [=  
»Ode», Vitterh.-samf :s uppl., 1, s. 250-251]

. . .  här bland Heroerne
Jag ur odödlighetens skålar
Evig förtjusning och ungdom dricker

som imiterar, och det även i avseende på metrum, en av Horatius ’ mest 
kända passager, Carmina III, 3, tredje strofen:

Hac arte Pollux et vagus Hercules 
Enisus arces attigit igneas,
Quos inter Augustus recumbens 
Purpureo bibit ore nectar

Kanske skulle det vara värdefullt, om en filolog ville ta itu med upp
giften att inventera de många reminiscenserna från antik diktning i vår 
klassiska litteratur. En sådan översikt var väl mindre behövlig ännu för 
omkring femtio år sedan, då varje svensklärare hade fått sin klassiska 
duvning — men den kanske kunde vara nutidens lärare till hjälp i deras 
textförklaringar.

Här skall det bara göras ett försök att belysa två ställen i det tidiga 1800- 
talets litteratur, som först kommer till sin rätt genom jämförelse med vissa 
antika förebilder, som mig veterligt inte har blivit observerade.

*

Stagnelius behandlade hexametern med ett i svensk poesi kanske ouppnått 
mästerskap. Hans påbörjade översättning av Claudianus, »De raptu Pro- 
serpinae» i originalets versmått är briljant gjord. I de ofullbordade dik
terna »Maria» och »Tingens natur» liksom i det fullbordade eposet »Wla- 
dimir den Store» visar han också sin suveräna konst i att hantera hexa
metern.

»Tingens natur» imiterar med sin titel Lucretius, »De rerum natura», 
men anslutningen är polemikerns: Stagnelius försökte här på god svensk 
hexameter vad ett sekel tidigare kardinal de Polignac hade försökt på 
medelmåttig latinsk, nämligen att skapa ett kristet motstycke till epiku- 
reismens stora dikt. Men det sannerligen djärva företaget att skriva en 
kristet-schellingiansk lärodikt blev inte fört i land.

I det fragment vi har kvar är den medvetna imitationen klar. Invoka
tionen av den

Milda, skapande kraft, som, fluten ur Gudomens sköte,
Fyller himmel och jord och hafvets suckande rymder
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är ett klart kontrefakt till Lucretius’ anropande av
Alma Venus, caeli snbter labentia signa 
Quae mare navigerum, quae terras frugiferentis 
Concelebras. . .

och i fortsättningen torde flera polemiska paralleller vara att notera. 
Men det är idéhistoria och hör inte hit.

En intressant Vergilius-reminiscens finner vi i de sista verserna av »Wla- 
dimir den Store»:

Nu hon reste sig opp och gick. B et j enande tärnor 
mötte vid dörren re’n. Med Syriens doftande oljor 
Stänkte den höga sitt hår, med Indiens gemmer det krönte,
Och kring de veka höfterna göt en slöja av purpur.

Så pryder sig prinsessan Anna, när hon fattat sitt beslut och skall bli den 
ryske furstens brud.

I Aeneidens sjunde bok samlar Turnus sina bundsförvanter för att möta 
den trojanske inkräktaren Aeneas. Sist efter många furstar och folk om- 
nämnes en amazon, Camilla av volskernas stam. Hon väcker förvåning med 
sin kvinnligt-krigiska uppenbarelse:

Illam omnis tectis agrisque effusa iuventus 
Turbaque miratur matrum et prospectat euntem,
Attonitis inhians animis, ut regius ostro 
Yelet honos laeves humeros, ut fibula crinem 
Auro internectat, Lyciam ut gerat ipsa pharetram 
Et pastoralem praefixa cuspide myrtum.

Aeneis VII, 812-817.

Med denna beskrivning är sjunde boken avslutad; den åttonde börjar 
strax med de trumpetstötar som sätter i gång striden. De »fina skuldror 
som omges av purpurns kungliga heder» kunde redan de erinra om slut
raden hos Stagnelius, men likheten vore för obetydlig för att omnämnas, 
om den inte hade sitt särskilda intresse som indicium på ett djupare met
riskt och stilistiskt inflytande. Stagnelius har inte imiterat ordalagen, men 
han har övertagit det stilistiskt-rytmiska mönstret.

Vergilius har utformat den period på tre och en halv vers, som beskriver 
Camillas uppträdande sålunda:

a. två längre satser, som med enjambement förena senare hälften av en 
hexameter med den första hälften av nästa (vv. 814-15 resp. 815-16), be
skriva manteln resp. spännet;

b. en halv hexameter, efter cesur i tredje foten, användes för att om
nämna det lykiska kogret (v. 816);

c. en hel hexameter innehåller det fjärde avslutande momentet i beskriv
ningen, omnämnandet av lansen av myrtenträ (v. 817).

På motsvarande sätt har den svenske diktaren organiserat sina hexa
metrar. I den första av de fyra rader vi citerat inledes beskrivningen med 
en halvvers fram till cesuren i fjärde foten, jfr

attonitis inhians animis/
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med
Nu hon reste sig upp och gick/

Liksom sin förebild beskriver sedan Stagnelins sin hjältinnas uppträdande 
efter ett så gott som identiskt schema:

a. två längre satser, som med enjambement förena senare hälften av en 
hexameter med förra hälften av nästa;

b. en kort sats på en halv hexameter;
c. ett fjärde och sista moment som omfattar en hel hexameter.
Purpurn i Stagnelius' sista vers är säkert en reminiscens av ostro hos

Yergilius v. 815 men rytmen i de resp. slutverserna är markerat olika. 
Yergilius slutar scenen och därmed bok YII av sitt epos med en vers av 
tung spondeisk rytm — man skulle frestas kalla den militärisk, ty den 
avslutar ju skildringen av de italiska krigarnas uppmarsch, även om man 
inte till yttermera visso kände en annan celeber hexameter som också 
gäller lansarna i striden, likaledes i samma tunga takt, nämligen Ennius' 
bekanta

sparsis longis hastis campus splendet et horret

Stagnelius växlar parvis daktyl med spondé, vilket onekligen ger en helt 
annan gungande rytm, som väl passar hans mjukt sensuella skildring.

Yad som kommer oss att märka likheten, det är närmast skildringen av 
en ung kvinna, som iför sig en purpurdräkt. Men skildringen får av sitt 
sammanhang en likhet som ligger djupare. I bägge fallen är det fråga om 
en ung kvinna, som rustar sig till ett stort avgörande, i bägge fallen är 
det fråga om slutversen i en sång, som ger vidare perspektiv över ett vik
tigt skeende. Prinsessan Annas offer av sig själv för Rysslands framtid är 
förstås ännu väsentligare än Camillas offer av sig själv i den strid, som 
skall bli en vändpunkt i Italiens öden. Men kvinnopsykologen Stagnelius har 
känt en likhet mellan de två så olika hjältinnorna och med diskret raf
finemang använt de medvetna reminiscensernas teknik för att framhäva 
den.

Uppslaget till den berömda skildringen av uppvaknandet i bondstugan, 
som inleder »Elgskyttarnes» andra sång har Runeberg fått från en latinsk 
dikt, det lilla epyllion vid namn »Moretum», som traditionellt går under 
Yergilius' namn. Likheten är inte så i ögonen fallande i den definitiva 
versionen av dikten som i den tidigare text, kallad »Elgjagten», som finns 
bevarad i ett Borgå-manuskript, och där andra sången, »Jagtfärden», in- 
ledes med ett parti, direkt kopierat efter »Moretums» inledande rader: 
scenen är exakt densamma och minst sju verser uppvisa verbala reminiscen
ser av den latinska förlagan. Här de båda texterna bredvid varandra:

Moretum vers 1-13
lam nox hibernas bis quinque peregerat 

horas

Excubitorque diem eantu praedixerat 
ales

Elgjagten N:o 2, vers 1-8, 17-25
Men ren saktades syrsornas sång på den 

sotiga muren
Glöden förkolnade ren och i vrån på sin 

vanliga pinne
Gol nattvalcande tuppen , förkunnande 

morgonens ankomst.
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Simulus exigui cultor cum rusticus agri 
Tristia venturae metuens ieiunia lucis 
Membra levat sensim vili demissa gra- 

bato

Sollicitaque manu tenebras explorât iner
tes

Vestigatque focum  laesus quem deniqne 
sensit

Parvulus exusto remanebat stipite fumus
Et cinis obductae celabat lumina prunae.
Admovet his pronam submissa fronte 

lucernam
Et producit acu stuppas humore carentes

E xcita t et crebris languentem flatibus 
ignem

Tandem concepto tenebrae fulgore rece- 
dunt.

Petrus hörde hans ljud och reste sig 
varsam t i sängen

Mån att ej störa i ron den mångord- 
kunniga Anna.

Sedan han gäspat en stund och sömnen 
förjagat ur ögat

Steg han på golfvet och gick att väcka 
den raske Matthias

Sakta med fram räckt hand han sökte 
hans läger i m örkret

(17) . . .  men den förståndige Petrus
Gick att bestyra om eld och sökte väl 

länge i härden

Innan der underst på bottnen du fann
det glödande kolet

Skickligt tog han det upp med två pert- 
stumpar till eldtång

Förde det nära sin mun och blåste med 
vidgade kinder

H ä ftig t derpå: en qväfvande rök om- 
hvärfde hans anlet

Ömsom skådat i ljus och ömsom höljt i 
en mörk natt.

Snart dock väcktes en låga och pertan 
flammade genast.

Stugan var u p p lys t nu . . .

De överensstämmelser, som markerats med kursivering, äro inte bindande 
bevis för ett litterärt beroende, om man tar dem en för en. Man kunde 
kanske invända att beskrivningen av uppvaknandet i en bondstuga och 
tändandet av elden i en viss primitiv miljö måste förete vissa allmänna 
likheter.

Men en så lång serie likheter kan inte vara tillfällig. Vidare ha vissa drag 
hos Runeberg kommit att framstå som oorganiska inskott i den definitiva 
versionen, medan de äro fullt begripliga i ljuset av den latinska förebilden. 
Så den tredje versen om den »nattvakande tuppen», som i »Elgskyttarne» 
har blivit överflödig, därför att Petrus väckes av inhyseshjonens träta och 
rent ologisk, därför att det vers 50 heter »ur dvalan vaknade hönsen» 
— alltså en rundlig tid efter det att tuppen väckt alla andra stugans inne
vånare! — I »Elgjagten» däremot väckes Petrus av tuppen och går direkt 
att tända elden, alldeles som den italiske bonden i »Moretum»:

Petrus hörde hans ljud och reste sig varsamt i sängen

Denna vers med sin reminiscens från förlagan har strukits och ersatts med 
två andra i den definitiva texten.

Scenen med uppvaknandet i stugan har väl inte hört till den första ver
sionen av dikten, i vilken episoderna torde ha helt trätt tillbaka för själva 
1 1 - 5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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jaktskildringen. Man kan förmoda, att Runeberg särskilt sysslat med en 
översättning av »Moretum» och att han senare tillvaratagit detta arbete 
genom att därav göra en av de många episoder, som småningom vidgat 
dikten till att bli en bred målning av finskt folkliv. På en punkt får man 
alltså i viss mån reservera sig beträffande Runebergs observationsförmåga 
och därmed sammanhängande realism i ungdomsdiktningen. Som bekant 
har i den definitiva texten av »Elgskyttarne» de pittoreska och realistiska 
inslagen starkt reducerats.1 Runebergs utveckling är då på väg från ung
domstidens större realism till de idealistiska estetiska ideal som han fann 
förverkligade av de stora grekiska skalderna, tolkade i nyhumanistisk anda. 
Men i sin ungdom har han tydligen varit tilltalad av den fräna realismen 
i »Moretum», väl ytterst en avläggare av den hellenistiska litteraturens 
realistiska miljöskildringar. Av sådana Lesefriichte mer än av egna iakt
tagelser har han utformat ett av de bästa avsnitten i sitt hexameterepos. i

i  För hänvisningar till Runebergstexterna och deras problematik jfr G. Svanfeldts 
uppsats Till frågan om Flgskyttarnes förhistoria i Festskrift tillägnad Gunnar Castrén, 
1938, s. 316-348. Iakttagelsen om likheter mellan »Moretum» och »Elgskyttarne» gjor
des för länge sedan av dr Sven Rinman och mig oberoende av varandra.


