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Det femte äventyret i Lycksalighetens ö
Av Carl Santesson

Den 9 september 1826 skrev Atterbom till Bernhard von Beskow, att 
han kommit in på femte akten av sin Ö, och så pass snart som den 17 no
vember kunde han meddela Lorenzo Hammarsköld nyheten, att de sista 
raderna på verket nedskrivits just samma da g. Atterbom »arbetar med tre
dubbel lust och lätthet», rapporterar Adolph Törneros i ett brev kort 
härefter. Finalen löpte undan i bästa skapar stämning.

Sagospelets fjärde äventyr lämnar Astolf i det ögonblick denne efter 
avskedet från Florio sträcker iväg på vinghästen och intet tyckes hindra 
honom att snabbt nå sin destination, sänka sig ned på sällhetsön och 
återse Felicia. Planen till diktverket höll likväl ett annat, mörkare öde i 
beredskap. Det länge anade katastrof motivet, Tidens1 dödsbringande möte 
med Astolf, tvingade händelseförloppet att taga fäste nere på jorden, och 
det var endast den älskades livlösa stoft som Zephyr överantvardade åt 
härskarinnan på ön. Källkritiskt skärskådad innebar denna utvecklings
gång först och främst att folkboken ånyo gjorde sig påmint. Medan det 
fjärde äventyret i allt väsentligt rullades upp utanför dess ram, återvände 
Atterbom nu till sin ursprungliga förlaga, som fick bestå både markanta 
ytterlinjer i skeendet och en räcka pittoreska och fantasilockande enskild
heter. Vägledd av sin säkra urskiljande instinkt slog han ned på det 
poetiskt användbara, på de episoder, vändningar och fraser som kunde 
räddas ur banaliteten i den enkla folkskriften, för att" efter hand lämna 
denna bakom och under sig och i den mest svindlande av förvandlingsakter 
lyfta sig mot en ny filosofisk-religiös evighetsrymd, slutmål och symbol 
för sagospelets livstolkning.

Uppmätt i sidor är det femte äventyret påfallande kort, till längden 
jämnt hälften av det första, som ändå tillhörde de minst vidlyftiga. För
hållandet ägde närliggande och naturliga skäl. Jättedramat nalkades slutet 
och kunde inte gärna spinnas ut över vissa gränser; de tragiska och sub
lima uppträden, som här slag i slag följde varandra, manade i sin ord
ning till åtstramning och koncentration. Överhuvud röjer detta äventyr en 
mognad besinning över de formella uttrycksmedlen, skönjbar i olika kom- 
positionella och stilistiska sammanhang. Sålunda bortfalla de oorganiska, 
löst infogade mellanspelen, det eljest så framträdande deskriptiva elemen
tet förvisas merendels till lika knappa som expressiva scenanvisningar, 
och det ymnigt vällande ordflödet tyglas i icke ringa grad. Borta, eller 
nästan borta, är den verbala överlastning som var den pedantiske och 
preciöse skaldens skötesynd, behärskad hans böjelse att överskrida gränsen 
för det inre formtvånget och taga ett eller två steg för mycket, att ampli- 
fiera, kursivera, raffinera, skönmåla. Visst händer det ännu att Atterbom,
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såsom i äventyrets upptakt, ger sig god tid och bibehåller sitt gamla drö
jande berättartempo, men omständligheten tänjes endast sällan nt till 
longörer. På de sista femton, gestalt- och händelsevimlande sidorna i sago
spelet spännas i varje fall den dramatiska arkitektonikens bågar kring 
ett nnicum av mångstämmighet, förtätad gestaltningskraft och npphöjt 
förknnnarpatos1. Inför denna ödessymfoni, som rymmer både dissonanser 
nr avgrunden och stjärnmnsik från en öppnad himmel, klarnar vår över
tygelse, att det sista äventyret i Lycksalighetens ö tillika är hela dikt
verkets konstnärliga kulmen. Bara några få år före andra delen av Faust 
lyfter sig Atterboms faustiska, kulturmytiska drama mot samma transcen- 
denta oratorium varmed Goethe slutar:

Das Unbeschreibliche,
Hier ist’s getan.

En lyrisk idyll öppnar det femte äventyret. Sommaraftonen vilar mild 
över slätt och sädesfält, och en skara skördefolk vandrar hemåt, sjungande 
en nätt visa om slåttern och de kärleksfröjder som vänta ett ungt par. Så 
här låter dess tredje och sista strof:

Hur herrligt mödan vedergälls!
Ej lian rasta vill;
Härnäst hon bryns, när kornet fälls,
Då reds vårt bröllopp till.
O tid af gyllne skörd,
Låt bägges bön bli hörd!

Kom strax! — »Åh ja!» —
Med ax! — »Ja, ja !»

O tid af gyllne skörd!

Sedan hör det till saken, att denna skördevisa på författarens alltför 
vanliga vis bara delvis är originell. Den kopierar nämligen, särskilt i vers- 
flätningen, en »Lied, mit Chor», som stod införd i kalendern »Orphea. 
Taschenbuch fur 1824» och vars författare var Helmina von Chezy, en 
romantisk blåstrumpa och en bland Atterboms bekantskaper från vistelsen 
i Dresden år 1817.1 Huru som helst: den atterbomska egenarten, de atter- 
bomska intentionerna slå igenom det lånade mönstret. Erotiken hos Hel
mina von Chezy gör intet försök att dölja sin frivolitet. Sagospelets skörde
visa är däremot ej blott ytterst oskuldsfull och sedesam, till omstämningen 
hör även en alltjämt konventionell och sötaktig men icke okänsligt upp
fångad lantatmosfär, sammansatt av flyende sommarglimtar och varma 
dofter från åkerrenar och rågskylar. Den betraktare, som gnolar dessa 
idylliska takter, har verkligen sett liarnas gång över sädesfältet. Därmed 
öppnar imitationen från den tyska kalenderbagatellen en stig mot Atter
boms egna naturiakttagelser, så klart skönjbara i de båda närmast kom
mande scenerna.

Efter denna lätta upptakt i sångspelsstil följer en kort, lågstämd dialog 
mellan en egendomsherre och dennes fogde. Patronen är en välvillig och

1 Se min studie Tysk kalenderlyrik i »Lycksalighetens ö» och nyromantiska tidnings- 
förbindelser, Samlaren, 1925, s. 176-179.
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human man, motparten, fogden, en grov underhuggare, som förargar sig 
över att arbetsfolket fått ledigt, skränar, svär och docerar i ordstäv. Kanske 
leker man ett ögonblick med tanken, att Atterbom någonstans i hem
bygden stött på denna rustika typ. I så fall på svaga grunder: fogdens 
talesätt upplöses i en realism på ytan, en av författaren vald stilattityd. 
Brytningen framträder klart, när han berättar för husbonden, att han 
nyss sett en häst flyga förbi med en karl på ryggen — som vi förstå, 
Astolf på dennes vinghäst — och häpet undrar:

Finns någon resbeskrifning, som vet om 
En sådan casus?

Frågan förvissar oss genast om tvenne ting. Dels att en så föga educerad 
person aldrig skulle ha tagit ordet casus i munnen, dels att samma person 
näppeligen på egen hand hittat på att säga nånting om reseskildringar. 
Här spelar Atterbom sufflör, själv delande det löje som de tyska roman
tikerna funno nöje i att sprida över långrandiga och pedantiska rese
skildrare.2

All litterär smitta till trots framsticker en aktuell verklighet i vår lant
liga episod. Egendomsherrn för frågar sig, skäligen okunnigt, om årsväxten 
och får till svar, att utsikterna äro de sämsta tänkbara. I mannaminne kom 
ej skördeanden så tidigt:

Undantar man vissa fläckar,
Brådmognadt är allting, förbrändt och glest,
Att man må bli topprasande deröfver.

Den brydsamma situationen pekar avgjort mot sommaren 1826, som 
alltifrån maj månad var ovanligt torr och varm och på flera orter vållade 
en svår missväxt. Atterbom tillbringade samma sommar på Solla och 
Marmorbruket i Östergötland, slutligen under några dagars1 tid på Wäsby 
i Eskilstunatrakten. Genom brev från honom till Bernhard von Beskow 
den 9 september veta vi ju dessutom, att han under första veckan av 
denna månad, alltså mitt i bärgningstiden, började skriva på sagospelets 
slutakt. Det vore otänkbart att han inte märkt spåren av torkans1 härj
ningar och hört lantbrukarna jämra sig över den felslagna skörden.

Från det preludierande och periferiska flyttas vi i nästa scen in mot 
diktens centrum. Astolf — den flygande ryttare, fogden förut skådat — 
uppträder och håller en lång monolog. Förändringen från idyllen nyss 
markeras redan i dekorationsanvisningen: »Ödslig trakt af kala kullar, 
sluttande mot bakgrunden, der oceanen visar sig.» Med finaste beräkning 
förlänar Atterbom landskapet en dystert förebådande symbolisk karaktär, 
som både genom lokaliseringen och sin beklämmande sterilitet svagt kor
responderar mot den sista visionen i inledningsäventyrets allegoriska 
dröm.3 Betryckt är jämväl Astolfs sinne. Han har legat sjuk i en usel koja, 
och hans tal andas trötthet, konvalescentens mattighet. Inom kort skall lik
väl jorden släppa sitt välde över honom; redan blickar ögat

2 Jfr min Mot Lycksalighetens ö, Atterhomstuclier, 1956, s. 179.
3 Jfr H. Frykenstedt, Åtterhoms sagospel Lycksalighetens ö, 1951, s. 120-122, 336, 

337. De berättigade parallellerna hos Frykenstedt synas mig dock stundom föranleda 
alltför vittgående slutsatser i konstruktiv riktning.
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Det helga vatten, på hvars andra kust 
Lycksaligheten bor; ej vind, ej våg 
I afton bryr den lugna verldsomfamnarn,
Der nu han, mellan skuggor, badar sig 
I ljus, ur aftonrodnans urna strömmadt.
Välan! En blink ännu — och öfversväfvadt 
Är detta haf, och nådd den hägrings-lika,
Af grönt och purpur sammanväfda strand,
Som tanken klarare än ögat skådar!

Havets och havshorisontens poesi besöker sällan sagospelet, i och för sig 
ej förvånande enär lycksalighetsön beskrives såsom »ett féiskt land beläget 
midt emellan Himlen och Jorden».4 Så mycket starkare lever den npp i 
denna vida och stilla fjärrsyn. På ett ungefär förmå vi väl även bestämma 
de visuella och emotionella element, som här äro närvarande: det home- 
riska »Jordomfamnarn Poseidon» och »Okeanos kretsande världsflod», den 
plastiska, klassiskt-barocka bilden av aftonrodnadens urna, Atterboms per
sonliga färgförälskelse och säreget dröjande drömton. Kring synintryck 
som fasthållits i äldre litterär tradition svepes ett romantiskt ljusdunkel, 
en sentida oändlighetsförnimmelse. Läs bara den passus på fyra rader, 
som inledes av orden »ej vind, ej våg», och spana sedan i Tegnérs eller 
Stagnelius’ blankvers efter någonting motsvarande i fråga om milt och 
avklarnat majestät!

Stridande känslor kämpa emellertid i Astolfs bröst:
Jag blifvit, på en tid, förmycket vek.

Hur sällsamt stämde mig, vid sista byn,
Den fromma skördens tafla! och hur mildt 
Ljöd upp till mig helgringningen, hvars klang 
Bar med sig hälften smärta, hälften tröst!
Hvar småsak gör, numer, mitt hjerta blödigt.
Så, hvad jag fordom såg med halft förakt,
Hvar scen af menskoverldens korta dockspel, —
Just nu, när jag det öfverger för alltid,
Mig helig tycks och nästan afundsvärd.
Den heta dagens solsken dämpadt var 
Till aftonglans; små tunna, hvita strömoln 
Ej bröto den; ett enda blott, ett svart,
Spred skugga på en fläck af skördefälten,
Och i den skuggan stod en menskoskara 
Och hvilade från mej ningen, vid klockans 
Anmaning, blottade de böjda hjessor,
Och knäppte sina händer hop till bön.
Men ack! när från den helgade metallen 
De klara ljuden genomsummo luften,
Och deras tjusning göt sig, lik en olja,
På böljesvallet af mitt vilda lif:
Hvi var min ängslan större, än min fröjd?

I denna tungsinta och brutna författning vänder sig Astolf bort från 
människornas gemenskap. Men det ligger en djup ömhet i avskedet, ömhet 
mot jordbarnen, ömhet för den natur som omger dem. Hur förälskad är

4 Se Atterboms anteckningar till Lycksalighetens ö, reproducerade i faksimile i 
H. Schuck och K. Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria, 2:a uppl., 3, mellan 
s. 320 och 321.
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inte hans friluftsbild av skördefolket vid helgsmålsringningen, ett krist
nat romantiskt landskap, Millets »Ängelns» på en svensk åker. Så mo
mentant iakttagen och registrerad verkar faktiskt denna tavla, att den 
förefaller avlockad några bestämda verklighetsminnter. Är det då för 
vågat att gissa, att vi för tillfället befinna oss1 i östgötsk bygd, att skåde
platsen är den, åtminstone åt en sida, karakteristiskt platta slätten invid 
Solla, Ebba af Ekenstams hem, och att klockklangen snmmit över fälten 
från Sjögestads kyrka, belägen ej långt ifrån gården?5 E tt litet tillägg bör 
kanske inflickas: det brukades ännu på denna tid bland allmogen att män
nen vid klockringning avtogo huvudbonaden. Däremot inträder en viss 
skepsis mot verklighetstycket, när Atterbom låter skördefolket knäppa 
händerna till bön; den andäktiga åtbörden svarar nog, ville man förmoda, 
mot hans önskan att ge beskrivningen ett högre, stiliserat uttrycksvärde.

Om styrkan i Atterboms naturumgänge under sommaren och hösten 
1826 förmäler ävenledes en av Vetterlund framdragen tradition, lokalise
rad till uppehållet på Wäsby i Södermanland vid mitten av september.6 
Atterbom företog då, berättar ett ögonvittne, täta utflykter i skog och 
mark. Helst stod han likväl långa stunder på en kulle med vacker utsikt 
över nejden, försjunken i sina drömmerier, förströdd som blott den inten
sivt upptagne kan vara det, döv för kallelserna till väntande måltider. Möj
ligtvis sparade ögat från dessa timmar någonting minnesvärt åt sagospelet. 
Men lika gärna föreställer man sig, att den fantasibesatte poeten blundade 
för de yttre landskapssynerna och i stället skådade inåt mot vad som var 
på väg att taga form i aktionen på hans drömda skådeplats. Nog av: han 
befann sig i skaparstämning, och det var himmelskupan som därunder 
slöt sig kring honom, icke ett gästrums väggar.

Astolfs monolog skrider vidare i ett plötsligt, oväntat kast:
Väl mig l — Nu ilar mensko-året redan 
Ifrån sin vändpunkt utföre tillbaka:
Synfäste har det fått på Intets-djupet,
Sitt dunkla ursprung och sitt dunkla mål.
En hemsk erinran nu ånyo qväljer 
Den arma jordens barn, och högt de sucka:
O verld, du är en bländgestalt! O lif,
Du lika svekfullt, som förgängligt är! —

Det synes sannolikt att Atterbom tänkt på kalenderåret; de inledande 
versraderna borde i sådant fall syfta på höstdag jämningen, som infaller 
den 23 september. Detta stämmer gott med nedskrivandets kronologi och 
de höstliga naturintryck, vilka speglas i äventyrets upptakt, men skär sig 
onekligen mot den pessimism som likt en andlig köldrysning genast här
efter slår emot oss. Nyss hade Astolf, vekt och nästan avundsamt, blickat 
ned på den lilla gruppen av skördefolk, nu projicierar han på hela män
niskosläktet en livsångest, så bottenlös, att den skulle tyckas gåtfull och 
svårförklarlig, om vi ej från föregående äventyr erinrade oss hur hans 
moraliska konflikt brutit ned honom till ett skugglikt drömväsen, en gen
gångare, »af natten född, till natten återskickad». Ännu en gång ville dik
taren inskärpa, att Astolf, innan han blev Tidens byte, var en färdig man.

5 Se min studie Atterbom och den svenska sommaren, Svensk litteraturtidskrift, 1944, 
s. 167, 168.

0 F. Vetterlund, Atterboms sagospel »Lycksalighetens ö», 1924, s. 98, 99.
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Bland Atterbomforskarna har framför andra Holger Frykenstedt riktat 
uppmärksamheten på de symboliska naturbeskrivningarna i Lycksalighe
tens ö. Kanhända existerar det en möjlighet att sidobelysa dessa, om man 
tar fasta på en linje i naturfilosofen Henrich Steffens’ tänkande. I av
handlingen Ueber die Geburt der Psyche konstruerar Steffens ett sam
band mellan årstiderna i deras växling och de olika temperamenten, de 
förras förebild. Våren, säger han, är intet annat än glad närvaro; i den 
saknas varje tecken på undergång. Härpå inträda förändringarna. »Der 
Sommer nach dem Solstitio — zeigt die wechselnde That. Die heisse, schwüle 
Gluth, die herrschende convulsivische Elektricität der Atmosphäre, der 
hervortretende Wechsel von Sterben und Gebären, alles deutet jenen 
Wechsel des1 Ueberganges an. Der Herbst aber stellt die sehnsüchtige Zeit 
dar, die Zukunft, das Huldigen des Unterganges; und leidend ruht das 
tief verborgene Leben in dem gemeinschaftlichen Urgrund des Lebens und 
des Todes1, während des Winters.»7

Låt oss sedan till jämförelse anföra början av vår monolog, för övrigt ett 
vackert prov på Atterboms förmåga att tona ned blankversen till enkel, 
stillsamt talad naturlighet:

Hah! — Hvad det smakar, att få andas n t! —
Jag vet ej, hvad som gör just denna qväll 
Till mera qvalmig, mera tung, än andra.
Nog såg jag nyss små ljungeldsmoln; men re’n 
De skingrat sig, och nattens antåg svalkar 
Luftkretsen — Hvarför trycks jag, likafullt,
Af jordens tyngd?

Som i det första äventyrets allegoriska dröm, som hos Steffens, för
spörj es här ånyo den åskdigra atmosfären. Verserna om människoårets 
vändpunkt berördes nyss; även i dem tangerar Atterbom författaren till 
Ueber die Geburt der Psyche. Fördenskull behöver Astolfs monolog, där 
naturen främst är individuellt sedd, ingalunda vara beroende av den stef- 
fenska skriften och dess pressade analogier. Likheterna annonsera sig ju 
ytterst vagt: ett par lätta paralleller mellan människoliv och årstidsliv, 
en allmän suggestion av förändring och ödesfullbordan, icke mer.

Nu ett steg tillbaka. »Väl mig\», utbrister Astolf. Genom Amors1 för
barmande är han ensam undantagen från förgängliga villkor och bliven 
en halvgudars like. Hur kunde han också för ett enda ögonblick misskänna 
och glömma Felicia! Oavlåtligt gå hans tankar till den älskade på hennes ö. 
Exaltationen kastar blankversen, som vore den en alltför glanslös dräkt, 
och lyfter sig klingande på rimmets vingar, till en början smått trevande 
med tvenne instuckna parrim, sedan i flytande rimväxling, frigjort, hasti
gare och segervissare:

Jag kommer! o, jag kommer! — Snabbt förliden 
Var timman, som i stoftets rymd mig höll;
Men nu, men nu jag trotsar Tiden:
Han hämme den, som i hans boja föll!

7 H. Steffens, Schriften, Alt und Neu, Breslau 1821, Bd 2, s. 192. Verket finnes 
upptaget i auktionskatalogen över Atterboms boksamling. I sin lära om temperamenten 
skiljer Steffens på det njutande och det längtande, melankoliska temperamentet, livets 
lustspel och livets sorgespel (a. a. s. 186, 187). Distinktionen passar onekligen gott in 
på respektive Zephyrs och Astolfs typ.



Det är förblindat och utmanande, och vi inse att jordsonen triumferar 
alltför tidigt.

Astolfs långa monolog, som omspänner så många tankens språng och 
känslans glidningar, engagerar jämväl i ett annat avseende vår uppmärk
samhet. Jag syftar på huru påfallande denna monolog, speciellt mot slutet 
och ju intensivare Astolf sporras av sin trånad efter Felicia, dväljes inom 
den grekiska mytens föreställningsvärld samt utnyttjar dess associationer 
och namnmagi. Det kan gälla en mer och mindre rörlig och plastisk evoka- 
tion, som då Astolf, en modern Mercurius, säger sig bära vingar på evigt 
unga fötter eller apostroferar den från nektartaffeln störtade titanen och 
därmed alluderar på Prometheus’ öde. Det kan vidare framträda i enkla 
men betydelseladdade person- och platsord: Amor, Elyséen, Olympen. Och 
äntligen händer det att samma stildrag yppar sig i blott avlägset klassiska, 
lugnt stillastående syner: Natten i monumental resning på sin tron, Fe
licia, vilande lik en gudinna vid Astolfs hjärta, eller i en lätt sägenluft, 
då halvgudar och heroer nämnas.

Är nu allt detta enbart ett utslag av den grecitet som vår romantik 
aldrig upphörde att omfatta, en tribut till den »formens hedna skönhet», 
varom Tegnér sjöng? Eller äro dessa antikt orienterade bilder nu tillika 
sinnebilder, och böra vi tänka oss, att Atterbom medelst dem velat antyda 
hur Astolf alltjämt förblivit den estetiska paganismens slav och, dårad av 
en fatal hybris, blundar för dess förbannelse ? Frågoalternativet får säker
ligen räknas till de mera svårbesvarade, men det finnes skäl att framkasta 
det, då man känner sagospelets mångbottnade läggning.

Nästa händelse i äventyret försiggår i samma trakt, fast närmare havet. 
Zephyr kommer långsamt flygande på spaning efter Astolf, slår sig om
sider ned på en klippa och sjunger följande sång:

Om uti svärta
Nornan vill doppa den tråd som hon spunnit,

Låt då de bjerta
Färgornas minne med dem ha försvunnit!

Fann du ett hjerta, —
Yet, att du fann, hvad blott få hafva funnit;

Saliga smärta!
Släck då din låga så ljuft, som hon brunnit!

Vildare agar
Tiden sitt spann, att som stormen det brusar;

Hör du? han jagar
Glädjen, som dödsblek åt brådbranten rusar.

Fåfängt du klagar;
Blomman bör dö, just när fagrast hon tjusar;

Låt dina dagar
Flyga, som löf, med den höstvind der susar!

Hvad kan dig båta,
Att dina fröjder som vinterfrukt vakta?

Bättre, att låta
Sinnet dem glömma med ens, än betrakta.

Skynda att gråta,
Innan du lärt dina tårar förakta;

Göm se’n det våta
Ögat, och dig, under mullen helt sakta!

Det femte äventyret i Lycksalighetens ö 11
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»En dum och trumpen visa!», ett pjunk som han sannerligen inte vet 
varifrån det kommit, så kommenterar Zephyr sin improvisation. Den miss
trogne läsaren låter spörsmålet gå vidare och undrar om visans författare 
till äventyrs kan vara bättre underrättad. Annorlunda sagt: är poemet 
självständigt eller någon bland sagospelets alltför talrika bearbetningar av 
ett främmande uppslag? För min del vågar jag hålla på dess, låt vara re
lativa, originalitet, dels helt enkelt därför att det i sin art är så fullödigt, 
dels emedan det samklingar med själva principalstämman i Atterboms ele
giska lyrik och härigenom kommer att variera tongångar från andra cen
trala dikter av hans hand.

Zephyrvisans själsbikt bäres av ett ytterst frappant och ovanligt vers
mått. Man kan avskriva den i och för sig intressanta frågan om Atterbom 
egenhändigt uppfunnit detta och i stället peka på det originella i att var 
och en av de tre åttaradiga stroferna endast äger tvenne rim, obestridligen 
ett konststycke i fråga om rimreduktion och rimupprepning. Läses dikten 
med följsam accentuering, blir den läsande som vi känna tvungen att 
trycka på det inledande rimordet och därefter dröja vid de följande rad
sluten. Men det beundransvärda, det nästan paradoxala är hur Atterbom 
medelst detta utstuderade akustiska flätverk uppnår vad han syftar till: 
att intränga i ett patetiskt känsloläge, att gripa kontrapunktiken i en skri
dande reflexion. Den släpande rytmiken täcker noga diktens bärande lynne 
av irrande stämningskast och sorgmodigt gnolad trall. Eftertänksamt höjer 
och sänker sig daktylernas lek kring en erfarenhetskärna, som ej kan vara 
mycket mera bitter.

Så långt om visans versform och sentiment, nu något om dess tanke
budskap och litterära anknytningar. Här öppna sig relationer åt olika 
håll; kanske observerar man främst frändskapen mellan den och några 
strofer i den senare längre näktergalssången. I likhet med näktergalen 
kväder Zephyr om föränderlighet och förintelse. Men medan den förre 
bejakade livsyttringarnas kortvarighet och just i flyktigheten fann skön
hetens storhet och egenvärde, saknar molltonen hos Zephyr all försonande 
sordin. Hans visa om glömskan är näktergalssången i omvänd spegling: 
den rent betraktande didaktik som där vällde fram förbytes inte bara till 
vemodig insikt, uppgivelsestämningen i strof sluten är samtidigt vilje- 
märkt, rymmer en maning till handling.

Atterbom har gett sin dikt ett par mytologiska inslag. Vi passera förbi 
inledningsstrofens knappa, nordiskt-klassiska bild av den spinnande nor
nan för att dröja litet vid en målning för öga och öra i nästa strof: jag 
menar Tidens spann. Närmare besedd är denna fantasisyn ingen nyhet i 
sagospelet, den uppdyker förut i det fjärde äventyret (s. 355). Astolf u t
brister därstädes:

Ha! just de, som oftast 
Beklaga lifvets korthet, jaga dock 
Som häftigast Saturni snabba spann 
Med vilda önskningar; och jämra sedan,
När under skenandet, i brådstört lopp,
Det krossar dem i detta sökta fjerran,
I denna bakgrund, dit de haft så brådtom!

Såväl Astolfs replik som Zephyrs ängslade verser minna om ett känt 
ställe hos Goethe, de ord ur Egmont varmed han senare blåste avskeds-
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fanfaren till Dichtung und Wahrheit. Deras lydelse är följande: »Wie 
von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit 
mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch; und uns bleibt nichts, als 
mutig gefasst die Zügel festzuhalten und bald rechts bald links, vom 
Steine hier vom Sturze da, die Eäder wegzulenken. Wohin es geht, wer 
weiss es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam.»

Man skönjer likheterna, liksom man urskiljer divergenserna. Fullt 
konstant både för Goethe och Atterbom är uteslutande ett väsensdrag: 
Tidens1 ilande snabbhet, hans katastrofala fart och framfart. Vad som 
lever i dessa trenne framtoningar — förebilden hos Goethe, de eventuella 
reflexerna hos Atterbom — röjer sig eljest mest såsom ett abstrakt och 
ödesdigert begrepp, en oberäknelig makt, vilken efter behag hjälper eller 
stjälper de dödliga. Den svaga åskådligheten tillkommer blott det spann, 
Tiden piskar framåt. Först när Astolf i nästa uppträde i honom möter sin 
besegrare, vinner han kontur och ansikte och står framför oss, förvandlad 
till den klassiska mytologiens Saturnus, »Old Father Time». Dit återstår 
ännu en kort stund, men redan förmår den anande lyssnaren uppfånga 
bruset från hans1 färd: orosmotivet, Zephyrs spända »Hör du?», i vår visa 
är förvisso inte infogat på måfå.

Att Goethes prosa i ett av dess höj dlägen satt spår i sagospelet, synes 
mig sannolikt, att Goethes lyrik tryckt djupare märken, nästan obestrid
ligt. Jag tror till och med att en bestämd Goethedikt, Dauer im Wechsel, 
måste räknas bland de drivande fermenten i Zephyrs visa. Stycket, ett 
bland de ojämförliga goetheska underverken, sjunger om alltings oavlåt
liga föränderlighet, fenomenens, naturens, vår egen individuella. Endast 
i konsten, endast genom den nåd muserna bevilja, råder varaktighet. I fort- 
skyndande, pregnanta tavlor gestaltas detta tema: blomma, grönska och 
frukt avlösa varandra och försvinna, själva landskapet blir ett annat, och 
med bruk av en metafor, som är omedelbart övertagen från Heraklit, suckar 
skalden:

Ach, und in demselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zweitenmal.

Samma växlingens lag gäller i lika mån var enskild människa. Även 
hon erfar, full av vemod, att det inte gives något fast och beståndande i 
hennes utblick och verklighetsförbindelser.

Dauer im Wechsel ändar oaktat sin heraklitiska fatalism i en segerviss 
durklang: Zephyrs visa spelar genomgående samma livsförnekelsens1 me
lodi. Det ter sig därför konsekvent, att Atterbom gått förbi Goethes este- 
tiskt-filosofiska konklusion och stannat vid den goetheska föränderlighets- 
tanken, det naturinspirerade goetheska bildvalet. Vårens blomblad, som 
västanvinden skakar ned, stormen, som på hösten kringsprider sommar
grönskan, den sena årstidens frukter, allt emanerar synbarligen från 
Dauer im Wechsel. Och när Zephyr, ställd inför tidsflyktens visshet, 
spörjer:

Hvad kan dig båta,
Att dina fröjder som vinterfrukt vakta? 

tyckes han ha lystrat till Goethes maning:
Willst du nach den Früchten greifen,
Eilig nimm dein Teil davon!
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Har man lust, kan man till och med draga ut den heraklitiska linjen i 
Dauer im Wechsel till näktergalssången och undra om inte Goethes stämma 
även gör sig hörd i denna. Huru som helst: mot Goethes melankoliskt 
konstaterande »in demselben Flusse» och »Kam herbei wie eine Welle» 
svara, åtminstone bildmässigt, Atterboms övertygade

Våg, som ej förrunne,
Låge stel och död.

Verserna ljuda nästan som en replik till mästaren, i så fall en replik 
med ombytta förtecken, om vi trycka på Zephyrvisans pessimistiska ögon- 
blicksfilosofi. Illusionslös famnar Zephyr det bortskyndande nuet enbart 
emedan varaktigheten, tiden i dess utsträckning, måste bringa besvikelse 
åt den »du», han talar till, det vill säga åt var och en av oss.

Å andra sidan är den sorglöse och allt utom djupsinnige Zephyr, här 
som annorstädes i sagospelet, i första hand atterbomsk versbärare: ett 
stundens barn avvisar han ju från början visan såsom främmande för hans 
egen livsstämning. Om poemet således ligger utanför den könlöse vind
gudens sfär, saknar det därför inte sin mänskliga aura. Atterbom, som satt 
inne med författarens insikt och på romantiskt manér gärna koketterade 
litet med denna, har i sagospelets andra upplaga den rätta karakteristiken 
till hands: »En Svanhvits-visa just!» Syskontycket är också evident. 
Kanske röjer det sig mindre i poemens feminina sensibilitet än däri att 
båda handla om en lösgörelse från livet, om avsked, saknad, resignation, 
uppgivelse och den glömska som efter smärtsamma erfarenheter framstår 
såsom den enda visdomen.

Inom sagospelets lilla grupp av förstarangslyrik — Svanhvits klagan, 
de tvenne näktergalssångerna, den avslutande st järnkor en, möjligen ytter
ligare någon sak — intar Zephyrs visa en i viss mån avskild plats. Utmär
kande för de nu nämnda dikterna är ju att de samtliga stå i en eller annan 
relation till figurer, händelseförlopp och idéinnehåll i verket. Vad Zephyr 
sänder ut i ensamheten kommer däremot i de flesta hänseenden som ett all
deles1 fristående utbrott och tyder blott genom sina mörka vemodsackord 
på en stundande ofärd. De strofer han gnolar för sig själv hålla något av 
samma svävande och svagt anonyma distans till sagospelet som Mignons 
sånger till romanväven i Wilhelm Meister.

Varför, undrar till äventyrs en betraktare, har detta lyriska smycke 
aldrig blivit till fullo uppskattat? Det innesluter dock både djupsinne och 
snärjande komplikation, originalitet i livsattityd och formgivning, och dess 
inåtvända och drömmande talläge är lika utsökt avlyssnat som växel
spelet mellan meditativa och aktiva, i sista hand destruktiva impulser. 
Härtill sällar sig ett expressivt bildseende och en mättad språkton, som 
bär den skaldiska mognadens märke. Enbart ordet »vinterfrukt», så tungt 
realistiskt, vore otänkbart hos den unge Atterbom och skulle förvåna till 
och med i sagospelets förra avdelning. Även ömsintheten hos slutverserna 
bär bud om någonting nytt:

Skynda att gråta,
Innan du lärt dina tårar förakta;

Göm se’n det våta
Ögat, och dig, under mullen helt sakta!
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Det är möjligt att uppdelningen av handlingsrörelsen i de båda sista 
raderna ytterst framtvungits av adjektivrimmet »våta», och kanske skall 
någon närsynt läsare finna samma rader förbryllande, om inte rentav 
fysiskt obehagliga. På det naiva naturbarnets läppar metamorfoseras de 
dock osökt till en dröm om döden, full av inre fantasisanning och egen
artad surrealistisk bildskärpa.

I nästa sceniska avsnitt återse vi Astolf, monologiserande, medan han 
sakta rider uppför en backe »på en stenig hålväg mellan småskog och 
buskar». För första gången i äventyret anslöt sig Atterbom härmed till 
folkboken, som skisserade ett snarlikt olustigt landskapssceneri. Mötet mel
lan Astolf och Tiden nalkades, och det gällde närmast för berättaren att 
låta Astolf förlora Felicias hårlock, amuletten som, så länge han bar den, 
ställde honom utanför Tidens välde. I detta syfte fabulerade Atterbom, att 
en gren, riktad, tycktes det, »af en grå, en dimmig arm», under ritten ge
nom hålvägen sönderskurit Astolfs kläder och rivit bort locken: en slöja 
av synvillor och ovisst spökeri väves kring skildringen. Med självständig
heten i denna fabulering förhöll det sig efter vanan si och så. Atterbom 
var en stor beundrare av Fouqués novell om Undine, och det har inte und
gått forskningen, att Astolfs förnimmelser myntats på vad Fouqué för
täljer om den demoniske vattenanden Kiihleborns gäckerier med riddar 
Huldbrand i trollskogen.8

Tunga aningar om förändring och förgänglighet skugga i fortsättningen 
Astolfs monolog, den sista denne monologernas storfurste blir förunnad 
att avleverera. Så tränga sig tankarna på Felicia fram. Astolf minnes 
henne i bönfallande hållning: den färgstarka och barockyppiga appari
tionen äger alltjämt mer av sensuell betagenhet än av besjälad ömhet. 
Gav hon honom inte vid avskedet en hårlock till pant ? Han letar förgäves 
efter den. Nu står han likväl högst på strandens brant, och i en dämpad 
ottava rima-stanz »med idel kvinnliga utgångar» (Vetterlund) hälsar 
han böljorna, som återge den älskades skepnad, och manar vinghästen till 
flykt. Det kan ej hjälpas att denna, i bildgenomföringen rätt svaga strof 
verkar tomt deklamerad och kommer att beteckna ett, låt vara tillfälligt, 
återfall i sagospelets mestadels passerade italieniserande stil. Erinrar man 
sig därtill den glansfulla stegringen i Astolfs förra apostrof till Felicia 
och ön, födes ett intryck av blek omtagning. Det kan vara farligt att bjuda 
farväl alltför många gånger.

Desto starkare slår den dramatiska pulsen i nästa uppträde, det som 
återger mötet mellan Astolf och Tiden. Mitt på hålvägen, där Astolf fär
das, stod, så berättade folkboken, en kärra lastad med gamla vingar, och 
under kärran låg en skallig, skälvande och jämrande gubbe, som tiggde 
om hjälp. Astolf låter överlista sig, stiger mot Felicias förbud av hästen 
och räcker handen åt den gamle. Då uppenbarar gubben med hotfull röst 
vem han är: Tiden, vilken under trehundra års fåfänga sökande efter den 
undangömde fursten »utnött alla de närstående Wingarne».9 Varpå han 
sätter handen hårt mot Astolfs mun och kväver honom.

Folkbokens relation var torr och torftig med besked. Men ingen, och
8 Se E. Wallén, Mytologien i Atterboms sagospel LycTcsalighetens ö. Samlaren, 1919, 

s. 231.
0 Citaten ur folkboken äro hämtade från upplagan av år 1812, tryckt hos P. O. Ax- 

mar i Falun.
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allraminst Atterbom, kunde blunda för att den gömde en skatt av eminent 
fantasieggande skräckromantik, färdig att lyftas i dagen och förädlas. 
Sagospelets dialogform fick därigenom en dubbel uppgift: den drev upp 
episodens inneboende spänning till dess yttersta gräns och den vidgade 
möjligheterna mot fördjupad personmålning och tragisk ödesbelysning. 
Atterbom återberättade och nyskapade också med likvärdigt mästerskap. 
Upptaktens besynnerliga missöde på hålvägen fick sitt fascinerande, verk- 
ligt-overkliga liv, replikerna, som osökt hakades i varandra, ryckte hän
delseförloppet framå,t, och med en boren sagoförtäljares trollmakt väckte 
diktaren en oviss, mer och mer olycksdiger förväntansatmosfär.1 Över
gångarna varieras effektfullt: vi höra de dubbeltydiga anspelningarna, 
de förstucket ironiska tonfallen hos Tiden, och diktionen når en definitiv 
mäktighet, då denne — nu en antikens Saturnus — reser sig framför sitt 
byte. En framstött suck och den älskades namn, och Astolf är ej mer:

Det längsta lif är blott ett ögonblick,
Liksom det kortaste . . .  Felicia!
Med dig var ögonblicket evighet.

Om dessa rader säger Vetterlund, att de utsäga »det djupt relativa och 
fenomenella i vår förnimmelse av tid». Ja förvisso, men väl även kärlekens 
känsla av en oändlig gränsöverstigelse. Har Atterbom därjämte menat, att 
Felicia skulle symbolisera det sköna i filosofisk mening, minner oss Astolfs 
försäkran om ett distikapar i ungdomspoemet Diokles och Heliodora, varest 
tid och odödlighet äro sedda i den schellingska åskådningens ljus:

Du är det Sköna, i Dig jag lefver, med Dig jag 
förklingar,

Genomlefvad med Dig, evig är hvarje minut!1 2

En parentes må ägnas åt Tiden i den nyss behandlade scenen, dvs. åt 
hans yttre skepnader. I själva verket framträder nämligen figuren dubble
rad: den följer till en början mycket nära folkbokens beskrivning för att 
sedan på avgörande vis skilja sig från denna. Vändpunkten markeras då 
dagakarlen, som kört omkull med sin kärra, griper tag i Astolfs hand 
och den eländige åldringen plötsligt står där såsom Tiden i egen person, 
jättehög, triumferande, obönhörlig. Den följande korta replikväxlingen, 
hela uppträdets kulmen, beredde självfallet intet tillfälle för Atterbom 
att teckna Tidens utseende, men bristen gottgjordes genom en separat an
visning på prosa, ett kusligt mytologiskt porträtt i grått, svart och scharla
kansrött. Här föres penseln av en lärd eklektiker, och utstyrselns sym
boliska stjärntecken och hieroglyfer visa sannolikt mot romantiken. Stil- 
historiskt stå vi eljest på traditionell grund; framför oss1 reser sig samme 
bevingade och liebeväpnade Saturnus — Tiden som är en stående gestalt 
på barockens fresker, galleritavlor och gravmonument och som beskrives 
och graveras i epokens ikonologier.3

1 Då Astolf yttrar för sig själv: »Jag fruktar, att jag fallit i en snara!», har detta 
en viss motsvarighet i Oehlenschlägers sagospel Fiskeren. Agib, som låtit lura sig att 
taga ett gammalt bergtroll på ryggen, fäller här avsidesrepliken: »Jeg frygter fast, 
jeg har begaaet en Dumhed.»

2 Jfr A. Nilsson, Svensk romantik, 1916, s. 156 ff.
3 Mot folkbokens senila variant av Tiden svarar inte illa den groteska bilden i 

L. Acharius’ Mythologie . . .  2:a uppl. Stockholm 1768, s. 103: »Then flintskallige och
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Då den grymme förvandlaren härefter drager bort på sin drakvagn 
»till millionerna, som återstå», mötes han i lnften av Zephyr. Utan att först 
riktigt fatta vad som inträffat sänker sig den lille vindguden ned över 
Astolf och söker blåsa liv i honom: scenen finnes företecknad i folkboken. 
Barnsligt rörande manar han vännen att resa sig upp, han uttömmer sina 
sista krafter i vanmäktiga ansträngningar, och, liksom Lear hos Shake
speare närmar en fjäder till Cordelias mun för att se om hon lever, prövar 
han detsamma med ett dun från vingarna. I Zephyrs patetiska ordflöde 
mötas två påfallande drag. Dels hans oändligt ömma och deltagande be
gär att hjälpa, dels hans särartade främlingsskap inför döden, en natur
varelses smärtsamma förundran över vad som väntar varje människa: mot 
båda dessa känsligheter öppnar sig Atterboms allra finaste inlevelse. Atter- 
bom visste också, att den som är uppskakad yttrar sig abrupt, och han off
rade medvetet blankversens rytmiska gång för att ge psykologisk sanning 
åt de täta och nervösa kasten i den stackars vårvindens tal.

Intet annat återstår nu för Zephyr än att överantvarda den döde åt 
Felicias kärlek och visdom. För andra gången är Astolf reskamraten till 
sällhetsön, men i vilket skick!:

Hvad har du blifvit? och hvad skall du blifva?
Ger himlen, eller jorden, svar der på?

Naturbarnet lyfter sig över sin egen snäva synkrets och väcker de eviga 
människofrågorna inför förgängelsen, innan han flyger »utåt det mån- 
beglänsta hafvet, med armarne lindade omkring Astolfs lik». Det finnes 
mycket av poesi för ögat i denna försvinnande gruppbild, och kanhända 
existerar någon efterbliven läsare som klagar över att sagospelet aldrig 
funnit en illustratör. En dylik bör i så fall besinna, vilken utomordentlig 
ersättning de atterbomska scenanvisningarna härvidlag bjuda.

Skådeplatsen flyttas härnäst till lycksalighetsön. I en lövsal sitter Fe
licia och håller ett pärlband utbrett i knät. »Aftonens1 månsken», säger an
visningen vidare, »faller på henne mellan hvita törnros-qvistar», varvid 
vi begripa, att dessa vita blommor böra äga någon slags symbolisk upp
gift.* * * 4 Förväntningarna spännas: kommer ett lyriskt preludium eller en 
monolog av Felicia? Det förra inträffar riktigt nog. Intet nytt dock utan 
ett äldre, lätt omarbetat och lätt förskönat stycke, Leones sång, ursprung
ligen inlagt i Palmblads novell i Poetisk kalender för år 1814. Detta poem, 
som Felicia nu sjunger, är en romantisk paramyti, en mytfantasi om Nat
ten, Dagen och månskenet, vari klassiskt föreställningsstoff — man har 
t. ex. visat på en pregnant bildsyn i Hesiodos’ teogoni — får omkläda ett 
modernt naturfilosofiskt idéinnehåll.5 I sistnämnda hänseende kan det 
näppeligen betvivlas, att vår dikt, särskilt i sin tidigare avfattning, står i

uttorra gamla gubben Saturnus är oftast förestäld med ett långt skägg, grått hår och
utgropade skulderblad; En öppen och skrynklig mund, rinnande ögon och läppar, en 
krokig näsa, en hopskrynkter panna, inkrökter haka, . . .» osv. Om Tidens gestalt i 
sagospelet se vidare C. Eehrmans fina motivutredning i boken Liemannen, Thanatos och
Dödens ängel, Lund 1957, s. 76, 77.

4 Ett citat ur J. Görres’ Die teutschen Volksbücher kan måhända ge besked om 
riktningen av Atterboms associationer. Görres skriver: »Die Minnesänger waren auf- 
gestanden, und es war die weisse Eose, die in ihnen blühte, während die Purpurrose 
sich in den Troubadours entfaltete.» Görres, Gesammelte Schriften, Bd 3, 1926, s. 286.

5 Se Vetterlund, a. a., s. 380.
2 — 598866 Samlaren 1958
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en bestämd skuld till Schelling och då såväl till identitetstänkaren som till 
frihetslärans förkunnare. Under fabuleringen gömmer sig, mer och mindre 
genomskinligt, mer och mindre lyckligt översatt till mänskligt-mytiska för
hållanden, åtskilligt av vad »den moderna verldens Platon» trott sig upp
daga om polaritet, om manlig och kvinnlig princip, om Schwere och 
Lichtwesen i kosmos och hos oss själva.6 Så länge de trevande ackorden om 
Nattens kärlek till Dagens unge konung få tona om ensamhet och saknad 
och därmed utsäga Felicias svärmiska längtan efter Astolf, är emellertid 
den nödvändiga psykologiska sannolikheten bevarad. Först när diktens 
slutstrof, i och för sig så vacker och melodiös, så panteistiskt famnande, 
nämner ordet Gud, skär det sig:

Hvad är den högsta Sällhet, hvad är Gud? —
En suck, ett ljud

Af evig kärlek i ett ensligt hjerta? —
Ack ja! Den suck, som honom innebär,

Oändlig är,
Och salig är, fast utan gräns, dess smärta.

Felicia var säkert inte den som framställde och fann ett svar på meta
fysiska spörsmål; varje för tanken gripbart gudsbegrepp låg henne fjär
ran. Atterboms metod att gräva fram gamla verser bar onekligen på vissa 
risker.

»Man sagt, att drömmar äro strömmar», således fortfar Felicia, medan 
hon betraktar pärlbandet i sitt knä.7 Hon funderar över drömlivets natur 
och det sällsamma som hänt henne den sista natten. Vi veta nogsamt hur 
starkt dröminslaget är i sagospelet. Från det undermedvetnas rike, från 
nattsidans trakter, nalkas där av och till syner och bilder, någon enstaka 
ljust harmonisk, de flesta jagade av en ruvande ångest, dystert förebå
dande, samtliga vittnesbörd om Atterboms berättarskicklighet och utveck
lade sinne för den bisarra logik som behärskar ett drömförlopp.

Alltnog: i månskenskvällen fortsätter Felicia att berätta om vad hon 
erfarit:

Den smärta, som vi röna såsom vakna,
Den klappning, hvaraf då vårt hjerta häfves,
Är matt, är trög, är ingenting mot den,
Som under sömnen öfversvämmar oss 
Med hemska drömmar af oändlig ängslan.
I slika drömmar strömmar allt vårt lif,
Liksom försmält till blott en flod af tårar;
Hvar klippa, som medvetandet, om dagen,
Begagna kan att bryta svallets fart,
Den blir, om natten, sjelf en bölja blott,

6 I Schellings Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Frei
heit (S. W., Bd 1: 7, s. 358) läser man t. ex.: »Die Schwerkraft geht vor dem Licht her 
als dessen ewig dunkler Grund, der selbst nicht actu ist, und entflieht in die Nacht, 
indem das Licht (das Existirende) auf geht. Selbst das Licht löst das Siegel nicht 
völlig, unter dem sie beschlossen liegt.» Det citerade kan ge en föreställning om det 
kosmiska kraftspel som eventuellt framträder förklätt i poemet.

7 Det är av intresse att ordspråket »Träume sind Schäume» bildar anslaget till 
E. T. A. Hoffmanns skräcknovell Ber Magnetiseur. Den hoffmann'ska berättelsen, som 
bl. a. vidrör somnambulismens gåtor, fanns översatt i PoetisTc lealender för år 1820. 
Samma ordstäv anföres dock redan i Novalis ’ Heinrich von Ofterdingen (kap. 1).
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Uppå hvars spets Inbillningen, den dunkla 
Sömngångerskan, med storm och vågor brottas.
Dock händer någongång, att detta skum 
Uppkastar, på det vakna lifvets kust,
Gestalter, verkliga, varaktiga,
Som hålla stånd för själens sjelfbesinning.

De fyra sista raderna äro motiverade av den vändning Atterbom be
reder sig att ge monologen och måhända därför mera självständiga. Eljest 
följa Felicias ord om drömmarnas ångestförnimmelser ganska närgånget 
ett par rätt flyktiga betraktelser i prosaramen till Lndwig Tiecks dram- 
och berättelsesamling Phantasus.8 Lika påtagligt är dock, att den utre
dande, pointer ande och dröjande blankversen hos Atterbom förmedlar nå
gonting nytt och andligen rikare. Med en helt annan intensitet än Tieck 
målar den direkt drömmens medvetenhetsflöde och den marridna fanta
siens nattliga drama, visuellt ett glidande och formlöst skuggsceneri, en art 
surrealistisk kustbild. Att den utpräglat romantiska åskådningen i dessa 
verser på sitt sätt förebådar modern djuppsykologisk drömteori är jag 
inte den förste att notera.9

Emellertid, fullföljer Felicia, skådade hon under nattens vila sin moder 
och hörde henne tala gåtfulla ord:

»Var stilla! Ofta du ett tecken äskat 
Af de Osynliga, om Astolfs tillstånd;
Tag derföre det smycke jag dig gifver,
Och nyttja det med vishet till sitt bruk!
Så länge perlorna på detta snöre 
Med lätthet af och an sig låta skjutas,
Var viss, att i din Astolf än alltjemt 
Det unga lifvets rörlighet far fort.
Men fästa de vid snöret sig så hårdt,
Att ej du, ens med våld, förmår dem flytta,
Då är han fängslad af en magisk makt 
I liflöshet, för dina sinnen verklig,
Men skenbar blott, såframt du trofast kämpar.
Förstå mig! gissa gåtan! lid — och hoppas!» —

Vaknad fann hon sedan pärlbandet på sitt täcke. Det sinnrika pärl- 
bandsmotivet var — vi ana det lätt — ingen atterbomsk invention ; skalden 
hade plockat upp det ur Tusen och en natts ymnighetshorn, närmare be
stämt från den berättelse som går under namnet Histoire des deux sœurs 
jalouses de leur cadette.* 1 Av den orientaliska sagoförtäljaren behandlades

8 Se min uppsats Tiecks prosa och »Lycksalighetens ö», Samlaren, 1926, s. 115, 116 
och L. Tieck, Schriften, Berlin 1828, Bd 4, s. 95, 96.

0 Se Anders Hallströms essay Hundraårig lycksalighet i Samtid och Framtid, sep
tember 1955. Hallström ådagalägger ett fint gehör för blankversens rika register hos 
Atterbom. På sitt individuella plan är Atterboms blankversbehandling något av ett 
motstycke och förebud till C. A. Hagbergs översättarbedrift på 1840-talet.

1 Se min studie Exotism och orient i »Lycksalighetens ö», Samlaren, 1923, s. 136, 
137. I vilken tolkning Atterbom lärt känna Tusen och en natt är svårt att avgöra. Han 
kan givetvis ha läst A. Gallands ursprungliga version, kanske även J. H. Voss’ täm
ligen fria översättning av denna (1781-85). En senare tolkning av sagoverket, verk
ställd av M. Habicht, Er. H. von der Hagen och C. Schall, utkom 1824-25. Här be
rättas, lika nyktert och osentimentalt som hos Galland, om »der Bosenkranz von 
hunder t Perlen».
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denna episod om ett magiskt föremål ytterst torrt och precist. Atterbom 
valde den väg som för honom var den enda möjliga och lade tyngdpunkten 
på känsloresonansen i Felicias själ. För ett klappande kvinnohjärta bar ju 
pärlbandet — hos Galland, Tusen och en natts förste översättare, ett rad
band — på den grymmaste, mest osäkra spänning, vart ögonblicks hot om 
den största av förluster. Orolig tummar Felicia alltjämt på det mystiska 
smycket, då tärnan Cäcilia infinner sig och samspråket, eftersinnande, 
kommer att vidröra den växling i sinnesstämningen som kvällen medför. 
Ovisshet, vemodig förbidan stämmer deras repliker, och man erinrar sig 
hur Astolf, kort före samma aftonstund, låtit sin reflexion treva kring 
sambandet mellan stillestånd, förändring och förgänglighet: parallellen, 
avsedd eller inte, är född ur en identiskt ruvande förkänsla.

Så uppträder Laura — just i det olycksaliga ögonblick när Felicia ångest- 
fullt stirrar på halsbandet, sympatimagins symbol, vars pärlor fastnat på 
snöret. Hon kommer för att bringa prinsessan ett glädjande budskap, att 
Zephyr tillsammans med Astolf befinner sig vid Amors vattenkonst; trots 
mörka aningar vet hon ännu intet om det fruktansvärda som hänt. Nästa 
scen för oss härpå till platsen invid fontänen, där Zephyr nedlagt Astolfs 
lik och nu höjer sin klagosång, en ståtligt svällande canzone, över den döde. 
Kanhända verkar det i förstone förvånande, att diktaren valt detta ex
tremt konstfulla italieniserande strof smide att förmedla en vårvinds av- 
skedssmärta och omsorger liksom de visdomsord om Tidens allmakt denne 
ristar i en jaspisklippa nära vattenkonsten. Ändock är canzonen intet på
klistrat verssmycke. Händelsegången kallade här enträget på ett diktinlägg 
av hög monumentalitet, omfattande nog att skänka en minnesgärd åt As
tolfs skugga, fasthålla ett för sagospelet centralt idétema och äntligen 
inleda de följande uppträdenas polyfona sorgmusik. Under alla dessa 
synvinklar fyllde canzonen måtten; i sin svepande vingbredd svarade den 
harmoniskt mot ett estetiskt syfte, på en gång aktion och vilopaus.

Två strofsatser, präglade av en öm och smekande veklagan, inleda dik
ten. Så skiftar tonläget, fast elegiken dröjer kvar. Zephyr hänger upp 
Astolfs vapen på klippväggen och skär med en diamantgriffel nedanstå
ende inskrift:

»Allt öfvervinns af Tiden,
Allt isas af hans anda,
Allt ser sin dom stå tecknad på hans änne!
För Menniskan får friden 
Med nöjet ej sig blanda;
Det Sköna sjelft kan ej befria henne.
Hon är blott ett af tvenne;
Berusad, eller plågad! —
Ack, olycksamma slägte,
Fördömdt till stoftets häkte!
Hvad båtar all den fröjd, som räcks dig rågad 
Af Kärleken och Våren,
Då ingenstäds en fristad finns — mot Åren?»

Ur folkbokens skrala rim och massiva snusförnuft visste Atterbom att 
frigöra en patetisk universell betraktelse över tidens välde och det mänsk
ligas vansklighet och obeständighet: anslutningen till förlagan är lika 
påtaglig som avståndet i anda är omätligt. Likt upprepade slag på ödets



Det femte äventyret i Lycksalighetens ö 21

kopparport eka stenstilens »Allt», »Allt», »Allt» genom strofen i rader 
som skulle kunna minna om de hamrade terzinerna i Petrarcas Trionfo 
del tempo, om blott versflätningen vore en annan. Öppet, fast en smula 
oförmedlat, tränger sig även sagospelets filosofiska tendens fram. Diktaren 
säger, att »det Sköna sjelft» inte förmår befria människan och fäller där
med domen över esteticismen. Det må i klarhetens intresse tillfogas, att 
denna inskription på klippväggen naturligtvis ej får läsas såsom Zephyrs 
egen konfession. Han är, som även indirekt antydes, endast verkställaren, 
vilken avlyssnar skaldens diktamen.

Mot canzonens slut ljuder åter Zephyrs milda och medlidsamma stämma:
Så! — Nu, med nya kransar,
Må andra vänner nalkas,
Och med sin gråt din hårda bädd förljufva;
Må tysta andedansar
Hvar qväll, när lunden svalkas,
Församlas här, vid spel af skogens dufva.
Må hon, från gren och tufva,
I kapp med näktergalen,
Besjunga här din lefnad,
Din lyckas korta trefnad;
Och ropa ut, att, för de lömska qvalen,
Ej pä, ej utom Jorden
En läkedom ännu är upptäckt vorden.

Der skymtar hon, den Arma,
In i halfdunkla gången;
B,e’n på långt håll hon känns, den öfvergifna!
Hvem skall sig nu förbarma,
Då snart hon dignar fången 
I Ödets nät, det aldrig sönderrifna 1 
På hvilken himmel skrifna 
Stå väl de stjernbokstäfver,
Som se*n, ur nattens svärta,
Ge tröst åt hennes hjerta,
När svallet af oändlig sorg det häfverf 
Blott vinden säll sig prise;
Han är blott luft — han är den ende Vise!

Jag härdar ej, att hennes qval beskåda:
Ännu, i sena qvällen,
Jag rymmer till min Mor, till nordanfjällen!

Så slutar denna dikt, till hälften ode, till hälften monologisk kör, men 
framförallt kännetecknad av det oavlåtliga emotionella svall som rör sig 
inom strofernas buktande rimbräddar. Sorgens och saknadens tonfall växla 
med uttryck för tragiskt patos1, mildare pastoral elegik med mörka ödes
stämningar. Blott i en enda, högtidligt stigande passus höra vi skaldens 
röst, annars uppleves situationen helt igenom Zephyrs originella tempera-

2 I dialogen mellan Nyx och Felicia i det 3:e äventyret hade den förra talat om 
»Det ordy som har i stjernbokstäfver tecknat sig» (s. 156); syftningen gäller där det 
johanneiska logosbegreppet. Upprepningen av »stjernbokstäfver» för in en fläkt av 
religiös aning i canzonen. I sagospelets 2:a upplaga strök Atterbom, ovisst varför, hu
vudparten av denna strof.
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ment. Smeksamt smyckar den ömme gosseguden Astolfs stoft, naivt leker 
hans fantasi mitt i all tristessen, tills han sist, överväldigad av det för
tvivlade som nalkas, inte står ut längre utan flyger i susande fart hem till 
vindarnas1 håla, ett barn som söker skydd hos sin mamma: canzonens av
slutning, dess »congedo» på tre rader, ger som en känning av vingslag.

Tragiken skrider obönhörligt vidare när Felicia nu skyndar till den 
plats i parken där Astolf vilar. Hennes ängsliga spänning färgar blank
versen, som brytes sönder i andfådda frågor och utrop; den psykologiska 
realismen är anmärkningsvärd. Dröjande går hon emellertid runt omkring 
den slumrande — härvid följer framställningen folkbokens anvisning — 
hennes fattning återvänder, och förälskelsen begynner att spela, kanhända 
med Stagnelii förtrollande dikt som poetiskt medium:

Så, som du der i klara skenet hvilar 
Af strålar smekt kring panna, kind och hår,
En ny Endymion, med nya pilar 
Af kärleksqval du Lunas hjerta når.

Abstrakta skuggestalter fyllde Felicias lyriska månskensdrömmeri i in- 
ledningsscenen, här leker månskimret kring en bestämd målerisk syn ur 
grekisk myt. Vi ha fäst oss vid den utpräglade greciteten i Astolfs häls
ning till lycksalighetsön och dess drottning, när han bereder sig till flykt. 
Var det Atterboms avsikt att analogt antyda huru Felicia, den sinnliga 
fantasiens representant, drogs emot en hedonistisk klassisk skönhetsvärld? 
Vi veta det ej och få nöja oss med att avnjuta de tre graciösa och melo
diska stanzerna, den andra i ordningen alltför uttänkt, alltför sinnrik, då 
Felicia ser sig själv såsom mångudinnans rival, den sista återigen full av 
kvinnlig värme och ett litet stänk av skälmeri:

Som jag dig fann, så tillhör jag dig evigt,
Min sällhets drott, min dyrkade gemål!
Af ingen tid, af inga rymder jäfvigt 
Görs trohetens och hoppets tungomål.
Välan! hvad båtar längre stunds förbidan?
Skall han ej vakna gerna i min famn?
Jag stöter honom sakta blott på sidan,
Och ropar blott med halfhög röst hans namn.

»Men den oförlikneliga åtrå hon hade at tala med sin igenkommande 
Wän, dref henne at gå dit och stöta honom på sidan», berättade folkboken 
på sitt troskyldiga tungomål. Först dröjande, sedan i häftigt dramatiskt 
tempo följer nu det länge förberedda och dess återverkningar: Felicias 
förfärliga upptäckt och hennes1 svimning, nymfernas bestörtning och 
Echos från alla sidor upprepade Död! Död! Död!, ett från folkboken 
hämtat makabert ackompanjemang. Endast långsamt vaknar Felicia till 
besinning och ser sig omkring med irrande blickar:

O, hvad har händt? —
Det kan ej vara sannt — Ack! om en dröm
Det vore! — Vänner! huru? Kännen I
Den man, som ligger här? — Är det väl Astolf?
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Och härpå, sedan en bland tärnorna skonsamt besvarat hennes fråga:
Blif stum,

Du olycksmunn! — Men har du rätt, säg: är han. . .
Ej öfver tungan ordet vill — Du, Laura!
Säg sanning: är han . . .

I dessa stammande repliker öppnar sig en märklig men merendels förbi
sedd sida av Atterboms stilkonst. Den fulltoniga strofmusiken, det rika 
retoriska föredraget äro bortblåsta, och talet följer enbart det själsliga 
artikulerandets tillskyndelse. Att härvid funnits en litterär vägvisare 
torde vara ganska säkert, och man tvekar ej om hans namn: Shakespeare. 
Som ingen annan hade han förstått att ledsaga mänskligt lidande ända 
till de yttersta gränser, där vansinnet eller döden taga vid, där medvetan
det trevar i bedövad förvirring, och ensamt diktarintuitionen blixtbelyser 
äktheten i de avbrutna, osammanhängande, ibland till synes meningslösa 
orden hos ett tillvarons offer. Shakespeares själskunskap, Shakespeares1 fria 
och nakna språkkonst i samma kunskaps tjänst måste ha fascinerat Atter- 
bom när han i sagospelets slutakt på allvar anslog de tragiska strängarna.

Snabbt nog samlar sig dock Felicia och rasar emot Tiden och Nyx, mot 
Astolfs baneman och sin egen grymma moder. Förmår hon inte besegra 
dem, ja då må hela Naturen ta del i hennes hjärteve, sträcka ut sin tåre- 
flod och göra den till ett hav som dränker henne själv samman med hen
nes rike. Litterärt har denna våldsamt uppdrivna patetik ett icke ringa 
intresse. I realiteten upptager ju Atterbom, direkt stödd på folkbokens 
fraseologi, den redan hos Petrarca skönjbara och sedermera i renässansens 
och barockens diktning hävdvunna typ av besjälning, som antropomorfi- 
serar naturen, rycker den inom det mänskligas krets och gör den del
aktig av vår sinnesförfattning. Samtidigt bör man hålla i minnet, att 
bakom de sentimentala deklamationerna i folkboken gömmer sig barock
mönstret hos dennas original, sagan i Mme d ’Aulnoys roman.

E tt intermezzo i vekare elegiskt tonläge skingrar för stunden den för
tvivlade stämningen. På ömse sidor om Astolfs lik dröja två flyktigt be
kanta figurer ur sagospelet, undinen och dryaden från det andra även
tyret. Den gången hade de viskat ljusa aningar i en sovande främlings 
öra, nu bjuda de i vemodiga växelstrofer den döde farväl och fridsam natt. 
Visst känna de, att ön står inför sin undergång, men detta vetande berör 
dem näppeligen djupare och all deras omtänksamma ömhet strömmar emot 
stoftet på den gröna planen. Vattnets element böljar i undinens verser, 
trädet skälver i dryadens:

Ej med lärkans drill 
Jag dig väcka vill;
I hvar topp, som i min, är nu sången stum!
Skall jag vissna och dö,
Vill jag löfven dock strö
Med en kyss, öfver dig och ditt vilorum.

När Felicia och hennes tärnor frambära en blomsterlindad bår, stämmer 
även sagospelets näktergal upp sin klagan, de sista ljuden ur hans strupe. 
I undinens, dryadens och näktergalens trio förklingar så sorgmusiken, 
nära nog ljust försonligt och med litet av samma varma röstläge, samma
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egenartade förening av naturnärhet och frånvändhet som lever i Shake- 
speares vislyrik:

Rolig natt! Rolig natt!
Må du drömma gladt,
Sofva bort det, som brydde så tungt din själ!
Nu midnatten rår;
Nu fullmånan går
I tjocknande skyar: farväl! farväl!

Det vore ytligt att i denna episod ej upptäcka mer än en svit förbidri
vande mollackord och ett betagande ömsint gensvar på Felicias begäran 
att naturen måtte dela hennes sorg. Trions skala och komplikation är vida 
rikare. Det bästa sänklodet till dess dolda bottnar skänker oss ett ställe i 
Atterboms s. k. kimröksbrev till Geijer den 19 och 20 mars 1820, detta 
mörka De profundis där en neurotiker och en förlamad diktarsjäl ropat ut 
sitt martyrium. »Huru lyckliga», klagar brevet, »äro ej elementerna, väx
terna, fåglarna, som på ett drömmande sätt, ur hvilket de aldrig vakna, 
deltaga i Naturens kärlek och smärta! Vore det ej bäst att efter döden helt 
enkelt förvandlas till vatten, till rosor och näktergalar?» I tankegången 
avviker visserligen detta sköna och gripande utbrott, en naturfilosofs per
sonliga suck, på avgörande vis från vad sagospelstrion senare ger röst åt, 
och sambandet manifesterar sig främst på ett par separata plan. En över
ensstämmelse mellan brevet och dikten faller således genast i ögonen: na
turformerna, naturväsendena äro desamma. Vattnets element uppenbarar 
sig i undinens gestalt, växtvärlden i dryadens, under det att näktergalen 
kvarstår oförändrad, romantikens egnaste naturstämma. Men den egent
liga klaven till känsloläget i trion skänka de atterbomska orden om »ett 
drömmande sätt». Man avlyssnar någonting frånvarande, svagt förstrött 
och i sista hand oberört i undinens, dryadens och näktergalens strofer. De
ras sorg har ingen riktig tyngd och inget riktigt djup; döden saknar för 
dem sin udd och sin fruktansvärda verklighet. Den blir nästan tillfällig, 
en slummer, en vila, ett vederfående, och det mänger sig trots allt mera av 
deltagande godnatthälsning än av tröstlös smärta i det avsked de rikta till 
Astolf. Som naturväsen stå de utanför det mänskliga, nedanför andens 
nivå. Över ett halvsekel senare, under senromantikens1 dagar, skulle Viktor 
Rydberg mot en idébakgrund, som i mycket var densamma som Atter
boms, ställa en undin vid sidan av en ung flicka och kontrastera det be
ständiga stillaståendet, den monotona upprepningen i den förras natur
bundna tillvaro och den senares levnadsväg mot kärleken, mot moderska- 
pets lycka, mot dödens förklaring. Det skedde som känt i hans djupsinniga 
monologpoem Älvan till flickan, eller Bäckens älva till flickan, såsom dess 
ursprungliga titel löd.3 Blicka vi så tillbaka på sagospelets trio, finnes där 
självklart ingenting av den genomförda antitetiska tematiken hos Rydberg. 
I det avsked till en död jordevarelse, vilket Atterbom låter undinen, 
dryaden och näktergalen sjunga, pejlas inga gåtor och dras inga slutsatser ; 
den spekulativa grunden når oss endast på en omväg som aning och an
tydning, som en beslöjad underton. Likväl torde det inte vara för djärvt 
att i detta sammanhang räkna med en bestämd, om än förborgad källa,

3 Jfr för de här berörda problemen E. Walléns djupgående studie Viktor Rydbergs 
dikt Älvan till flickan, Edda 1933.
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Fouqués Undine. I denna berättelse förverkligade Fouqué inom sin syn
krets den schellingska föreställningen om naturen såsom andens förhis
toria, liksom han då och då förlänade sitt lilla elementarväsen samma milt 
rörande, resignerade och undergivna stämma som vi sedan avlyssna hos 
Atterboms undin och dryad. Att ha gripit dessa själiska halvdagrar och 
översatt ett medvetenhetsinnehåll på gränsen mellan reflexion och naiv 
instinkt till den ljuvaste lyrik, det var i varje fall en vinning för svensk 
poetisk sensibilitet.

Folkboken visste att berätta hurusom den olycksslagna prinsessan inne
slöt sig i ett rum, »och kan ingen säga, sedan denna bedröfwelse skedde, sig 
rätt sedt henne». Sagospelet tog fasta härpå: när vi återse Felicia, står hon 
i ett gravvalv bredvid Astolfs kista, besluten att dröja hos den döde i 
evig saknad. Den yttre insceneringen är enkel nog, och en läsare på spa
ning efter bokliga anknytningar sträcker endast under tvekan sina giss
ningar till den balsamerade Mignon i Wilhelm Meisters »Saal der Ver- 
gangenheit» eller till Ottilie i Die Wahlverwandtschaften, vilande i en 
glastäckt kista i skenet av en ständigt brinnande lampa. Därför felas inte 
helt andra litterära avtryck. Ty kuriöst nog visar det sig att den oförbät
terlige Atterbom både i Felicias avsked till ön och i hennes meditationer 
vid Astolfs lik tillåtit sig ett par diskreta men fullt skönjbara lån från 
slutet av Lamartines versberättelse Le dernier chant du pèlerinage d ’Ha
rold (1825).4

Som antytts: Felicias gestalt dominerar den dystra rumsbilden, och ur 
den tunga monolog som hon nu håller stiger en övermänsklig sorg. Vänd 
mot den förstummade bestormar hon sin skickelse med bittra frågor:

Hvi slök ej Intet, i sin svarta våg,
Min födsels dag, och den, då Dig jag såg?
En formlös droppe af dess hemska vatten,
Hvi blef jag född till ljus, en börd af Natten?
Hvi kan jag ej, hvad Menniskor förmå, —
Som de, till tingens upphof återgå?
Hvi nekas mig, mitt lif att öfverlåta
Åt eld och mull, förspridt kring luftens loft?
Årtusenden man skänker mig, att gråta;
Men ej en blink, som löser mig till stoft!

»Hwarföre har icke ödet lemnat mig ofödd häldre, än at jag för et ringa 
nöje skul, lidit et sådant hjerte-we.» Så klagar folkbokens prinsessa, och 
sannolikt gav denna modererade och sirliga fras den närmaste stöten åt 
de nödrop Felicia härovan utslungar mot kosmiska rymder. Det är glans
fulla och tillika upplevda verser ; särskilt i deras upptakt kan man konsta
tera, att skalden personligt sekunderar sin hjältinna. I dem identifiera vi 
samma protest mot det vakna medvetandet, samma längtan efter det ge- *

* Se A. de Lamartine, Œuvres, Paris 1826, T. 2, s. 297, 298, 306 och L. ö. 2, s. 432, 
438. Atterboms intresse för den franske diktaren dokumenteras av ett brev till Malla 
Silfverstolpe den 1 april 1823 (i UUB), där han undrar om någon av Mallas Stock- 
holmsbekanta ägde Méditations poétiques, som han sett lovordade i Wiener Jahr-biicher 
der Literatur. Brevet citerar tre strofer ur Le vallon och utbrister: »Hvilka gudomliga 
verser!» I en notis i Swensk Litteratur-Tidning 1823 (14 april) prisas Méditations 
poétiques — »ett järtecken på Fransyska Poesiens horisont» — och samma strofer i 
Le vallon avtryckas. Uppenbarligen är referenten Atterbom.
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staltlösa, som stundom mött oss hos den unge Atterbom, skönast i Fågel 
blå-fragmentets magiska klangdrömmeri om hur livet trånar åter till den 
moderliga Natten:

Der det, droppan likt i hafvets vatten,
Bildlöst sanim i evighetens våg.5

Felicias långa monolog rör sig hela tiden framåt i rimmade avsnitt på 
tio rader, de sex första parrimmade, de fyra sista med två rim i växling. 
Det litet monotona, tunga, bundna i versföljden, som tyckes svara mot en 
sorg utan mått och gräns, löses1 emellertid fulltonigt i de underbara stan- 
zer vari Felicia med en härskarinnas hela majestät tar farväl av sina tär
nor. Ännu skälver rösten av tårar, men talet andas luttrad fattning och 
behärskad nobless:

Välkomna, Systrar! Nu, för sista gången,
Välkomna till er Drottning — Talen e j !
Förlorad möda talet är, som sången;
På bägges bön är enda svaret: Nejl  —
Der borta, inom kistan af kristallen,
Allt, hvad mig återstår, I skåden ju;
Men, innan öfver mig min borg är fallen,
Förnimmen, om jag älskar er ännu!

Felicia ransakar och dömer sig själv. I egoistisk förtjusning hade hon 
och hennes syskonring förgätit

De andars lott, dem Jorden fängslat har.

Måhända innebar ävenledes kärleken till Astolf en oförlåtlig, en straff
värd villa. Men — och härmed inträder en avgörande vändning — ännu 
hägrar ett aktivt etiskt mål för henne, och hon sänder sina nymfer bort 
till »vännens hemjord» för att adla människornas strävan:

Tyst! Svaren ej! — Ja, edra tårar hedra 
Den spira, som för Er så vänlig var;
Men då min stjerna höljt sitt ljus, för edra 
Kan än en banas rymd bli uppenbar.
Ej får kring den en evig sommar spänna 
Sitt ljustjäll; ej en ungdoms-brunn der finns:
Men har man från sin födsel druckit denna,
Dess kraft ej se’n af jord-hr öfvervinns.

Gån, mina budskap, dit; och återlifven 
Den dikt, som der på vägen är att dö,
Om evig skönhet, kärlek, lycka, — gifven 
Åt hjertats längtan efter Vårens ö!
Osynliga för jordens åbor, andens 
I deras bröst de känslor in, som förr 
Gemensamt voro dem de högre landens 
Härolder, gläntande på hemmets dörr!

Sambandet har annoterats av G. Axberger i boken Den unge Atterbom, 1936, s. 391.
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I mera närmad omkrets, låten strimma 
Kring menskorna det helga minnets bloss; 
Må de, hvarhelst de dessas sken förnimma, 
Sig sälla tro, som förr enhvar af oss!
Men, när de i odödliga minuter 
Ha kännt, hvad gudars sällhet innebär, — 
Då nämnen, att den ö, som er förskjuter, 
En saga blott — kanske en spådom är!

Slutet på denna strof faller som en förbryllande antiklimax, en stöt för 
vårt medvetande. Ofrivilligt måste man fråga sig om icke Felicias sista, 
resignerade ord bära på en motsägelse och i sista hand negera sagospelets 
idéförkunnelse. Huru eljest tolka det inskränkande »en saga blott» ? Ville 
Atterbom säga oss, att Felicias utblick är skum och begränsad och att hon, 
i trots av den platonska återerinring, som synbarligen lyser upp de båda 
sista stroferna, ej ännu besitter den högre, skådande insikt vilken ensam är 
Nyx förbehållen. Att den gudomliga nådens löften äro förborgade för 
henne. Det vore en tänkbar läsning, och den förstärkes av att hon känner 
sig så oviss om ett kommande liv väntar Astolf, av hennes upprepade, tve
kande och bleka »kanske». Å andra sidan är det rätt naturligt om Felicia, 
den själviskt sörjande, den ofullkomligt luttrade, yttrar sig således. Även 
för sagospelets skapare var den lycksaliga ön innerst en irreell sinnebild 
för människohjärtats eviga dröm om sällhet, och under denna förutsätt
ning låg det näppeligen något oriktigt i att hon kallade ön för en saga. 
»Symbol» skulle ha varit det rätta ordet men kunde givetvis icke komma 
i fråga; »saga» fick träda i stället. Genom denna verbala skridning upp- 
häves måhända den diskrepans som oroar vår logik, och Felicias skenbart 
så pessimistiska slutsats behöver ej med nödvändighet strida mot diktarens 
egen livssummering, den sänkes bara ned till ett mera mänskligt plan.

I avskedet till tärnorna blommar stanzens melodiprakt för sista gången 
i sagospelet, friare i andhämtningen än någonsin och med ett nyvunnet 
välde över den strofiska artikuleringen. Därmed försvinner ej en viss 
retorisk faktur. Man lägger märke till det utåtvända draget i den täta 
frekvensen av frågor och utrop i Felicias tal, liksom man noterar hur fli
tigt texten uppvisar de didaktiskt understrykande spärrningar av vilka 
Atterbom så gärna och ofta alldeles i onödan betjänar sig. Just nu verka 
dock dessa varken störande eller överflödiga; de accentuera utan tvång 
en känsla som inifrån fyller varje rad i monologen. »Den ganzen Schmerz 
zugleich und Glanz meiner Seele»: så drömde Heinrich von Kleist om sin 
Amphitryon. Den rena strofmusiken i avskedshälsningen till tärnorna rå
gar även den ett fullmått av själisk smärta och själisk glans.

Medan en storm begynner att genomdåna luften, tillsluter Felicia grav
valvet och ställer sig återigen framför Astolfs lik. Efter avskedet till 
tärnorna följer naturligt avskedet till ön, versifierat på litet monotona 
parrim och formande sig till en hänförd uppräkning av dess härligheter 
och under. En efter en tåga de alla förbi Felicias inre syn, tills hennes 
förtvivlan tar överhanden, först i häftiga, sedan i gradvis dämpade tonfall. 
Tid att tömma smärtans kalk unnas henne minsann, och med betvingande 
metaforisk inspiration fortfar hon bittert i grandiosa antiteser:
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I detta Nu, som knapt en urknäpp rymmer,
Der knoppas re’n årtusendens bekymmer,
De skola slå sin svarta blomma ut:
Till dess, Natur! begråt med mig mitt slut, —
Om det är slut, hvad evigt nödgas börjal 
Odödlig är jag, att odödligt sörja.
I elementer, Eld, Luft, Vatten, Jord,
Till edra andar bären afskedsord
Från deras drottning, som sin spira bräcker!
Farväl! Farväl! —

I och med att Felicia befaller elementerna att till deras andar frambära 
hennes avsked, betonas för sista gången i sagospelet hennes ställning som 
naturdrottning. Med dold men genomskinlig allusion slår Atterbom härvid 
en fantasibrygga till ett annat avsked och en annan andebesvärj are: fram
för hans blick står uppenbarligen Prospero i Stormen i den högtidliga 
stund när denne avsvär sina konster och nedlägger sitt välde. På samma 
vis som Prospero vill bryta trollstaven för att sänka den i jordens djup, 
bräcker Felicia sin härskarspira. I det starkt spända röstläget, i sitt burna 
patos och bildernas maktfulla sving sluter sig överhuvud denna nyss an
förda passus till den dramatiska monologtradition som vars storman 
Shakespeare står.

I folkboken säges intet mer om Felicias slutliga öde än att prinsessan 
efter Astolfs död inneslöt sig i ett rum och att ingen sedermera »rätt sedt 
henne»: det evighetsliv i beständig saknad som hon väljer är Atterboms 
naturliga uppfinning. I rollen av Nyx’ dotter och »en Genius af mensk- 
lig men urbildlig art» är ju förlossningen genom döden förmenad henne. 
Den skugglika framtid som tyckes bli hennes lott kan föra i tankarna en 
annan romantisk mytfigur, den tusenårige konung Ulmon på Mörikes 
sagoö Orplid. I båda fallen förnimmer man i egendomlig spänning anti
tesen mellan tid och evighet, en av romantikens tänkande och dikt förnyad 
känslighet för tidsexistensens väsen.

Vänd mot den döde inviger sig Felicia ånyo till en trofast minnets 
prästinna. Hon slutar med versparet:

Brinn mera klart, du sorgens lampa! Brista 
Mitt hjerta vill; men dig vill det ej mista!

En scenanvisning följer: »Hon blickar åt lampan, som dervid uppflam
mar med starkare sken; sätter sig sedan, med händerna tryckta mot hjer- 
tat, vid Astolfs sida.» Man bör ej förbise den teatraliska effekten i relativ
satsen ! Kort förut hade Felicia vid avskedet till ön ropat sitt:

Du — samljud mellan själar, mellan ting,
Inom mig lika stämdt som utomkring!

Det är precis samma magiska sympati som verkar när lampan i valvet nu 
lågar högre inför den sörj andes blickar. I denna ensamhet lämnar fram
ställningen tillsvidare Felicia, en levande gravstod, och stänger samtidigt 
en mänsklig livsfas. En sista, värdigare, återstår ännu för den olycks- 
slagna, men den inträder ej förrän Nyx i slutscenen tvingar henne inom 
sin besvärjelsekrets och manar henne att vända hågen mot de gudomliga 
tingen.
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Efter det nyssnämnda ridåfallet drager diktaren ett, också i trycket 
markerat, tankstreck. Vi stå vid en vändpunkt och nalkas allt snabbare 
slutet, öns undergång och den transcendenta apoteos som kröner sagospelet. 
De oerhörda händelserna, den starka uppladdningen kalla spontant på 
oprövade formbildningar. Under dundrande teateråskor, i ett scenrum, där 
kulisserna titt och tätt bytas om, växer en ny dramatisk struktur fram, 
först med grupper i flykt eller häftig aktion, sedermera i lugnare präg
ling med avklarnad diktion och högtidliga statuariska tablåverkningar. 
Denna förändring tar ävenledes en bestämd riktning. Hittills hade vårt 
äventyr i stort sett bibehållit det romantiska sagospelets fria och lösa 
fogning, nu inträder däremot samma närmande till antikt drama som 
förut silhuetterat somliga uppträden i det tredje äventyret. Inför de än 
upprörda, än serena slutuppträdena tillgriper Atterbom med säker stil
känsla en lätt klassisk modellering, märbar ej endast i det helas arkitekto- 
nik utan jämväl i en räcka formella, motiviska och versifikatoriska de
taljer. En sak som måhända i förstone undgår vår uppmärksamhet bör i 
detta sammanhang betonas: den teofani, den gudsuppenbarelse, som Nyx 
på slutet i kristen-mystisk anda hänvisar till och själv på sitt sätt repre
senterar, var ingen främling i det grekiska dramat.

Nästa avsnitt öppnas i katastrofens tecken. »Månen strimmar blodröd» 
på slottets kupoler, det är »våldsam storm och jordbäfning», och ur pa
latset störta ångestropande de sju nymferna. De klaga »i grekisk tragedi
ton» (Vetterlund) över sitt öde, tills Laura, den visaste bland dem, i en 
avmätt trokeisk versrad bjuder besinning:

Följ oms troget åt! I faran shitom oss tillsamman tätt!

En episod på inalles1 fem repliker och likväl intensivt levande just ge
nom sin knapphet och de gester man anar bakom de få, ängslade utropen.

Så brakar undergången lös. Undantages en enda detalj, teg folkboken 
komplett om denna episod och Atterbom fick fabulera och beskriva efter 
eget huvud. »En blixt slår ner i slottets hufvud-coupol: en åske-knall 
skakar det i dess grundvalar, och hela nejden öfverhöljs af ett tjockt 
mörker, som dock strax öppnar sig och visar det brinnande palatsets lågor» 
osv. Det är betydelsefullt att scenanvisningarna till sagospelets slutupp
träden icke enbart ange och kommentera bakgrunden till vad som händer. 
De agera fastmer samman med dramat, införlivas i detta såsom aktiva de
lar av en fortskridande berättelse. Ett artistiskt egenvärde hade Atterboms 
prosaupplysningar aldrig saknat; nu formas de under fantasiens högtryck 
med en skildringsglädje, en målerisk brio, en koncentration och en skärpa 
som äro helt beundransvärda. Generellt kunde man påstå, att de äro delar 
av det allkonstverk, den connectio artium, mot vilken romantikerna då 
och då blickade framåt.6 Sagospelet vinner mer och mer som läsdrama.

Med koloristisk glöd och uppdrivet sinne för det groteska tecknar Atter
bom likaledes Tidens triumf och Afundens antåg och inleder sålunda upp
trädet mellan dessa två allegoriska barockfigurer. Tiden harmas över 
Afundens närvaro och sätter i gång en tävlings- eller rättare smädedialog. 
Dess stilistiska typ står klar: en sen avläggare av den klassiska sticho- 
mytien, sådan denna särskilt odlades av Euripides, togs i arv av 1600-

Det femte äventyret i Lycksalighetens ö

0 Se L. Breitholtz, Bellmans, Movitz’ och Bacchi Tempel, Samlaren 1956, s. 83, 84.
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talets tyska barockdrama, formades under novantika stjärnor a v Goethe 
och Schiller, lektes fram i Oehlenschlägers Aladdin och till sist, avmätt 
och högtidligt tonad, fann vägen till det tredje äventyret i vårt sagospel.7 
I trätan mellan Tiden och Afunden återfinnas alla de språkliga verknings- 
medel som av ålder utmärkt stichomytien: sentenserna, antiteserna, pa
rallellismerna, och ändock är poemet i högsta grad modernt och personligt. 
Skalden förblir inte den passive åskådaren som iakttar hur de fäktande 
antagonisterna växla sina stötar, han ingriper själv som sufflör, drar in 
dem i sitt eget och sitt skådespels öde:

Tiden.
Jag det Sköna kan förkrossa.

Afunden.
Jag — jag kan befläcka 

det!
Tiden.

Is går ut från mina lungor.

Afunden.
Etter stänks kring mina fjät.

Tiden.
Varelsernas trots jag stäcker.

Afunden.
Deras ära stäcker jag;

Mina Argus-ögons blickar dräpa henne, drag för drag.

Och vidare:
Tiden.

Denna ö jag till en öcken gjort; men lefva skall dess
namn,

Med sin lockning, med sin varning, i en frejdad sagas
famn!

Afunden.
Hör jag blott den sagan nämnas, lita och var viss

derpå,
Att den, som förtäljer henne, skall sin minnesbeta få!

Anspelningarna på Johan Johanssons Argus, 1820-talets förhatliga libe
rala blad, äro tillräckligt debatterade och behöva inte fördröja oss. De 
tjäna mest som prov på Atterboms antipatier och en föga roande tysk
romantisk litteratironi. Litet annorlunda förhåller det sig med de verser 
där skalden korar Tiden till bundsförvant och genom hans mun bekänner 
sin förvissning om den livslängd som kommer att beskäras sagan om lyck
salighetens ö. Även de kunna vid första ögonkastet verka pappersborna, 
deklamerade, ändå förnimma vi dem ej bara som poetiskt stilfulla utan 
innerst som berättigade. I förmätenheten och förhävelsen mänger sig något 
av det stolta antika poetmedvetandet i Horatii Non omnis moriar.

7 Jfr Vetterlund, a. a., s. 322.
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Klassiskt, barockt, romantiskt, ja expressionistiskt turnerad, så lågar 
tvisten mellan Tiden och Afunden, ett bravurnummer i slagfärdighet, 
ilska och ovett, genomfört med en verbal furia, en häftig och rörlig 
kraft som förmådde göra en tänkt lyssnare nästan andlös. Mästerligt till
varatar även versifikationen dialogens energiutlösning. De åttafotade tro- 
kéerna falla med all önskvärd grandezza, och den enformighet, varmed 
kuplettrimmen hota, lättas skickligt, dels genom fördelningen på en eller 
två rader, dels genom skaldens fint att utplacera några korta, utmanande 
repliker, suggererande de snabba huggen i en duell.

Sammanstötningen mellan Tiden och Afunden illustrerar först och sist 
en kontrast, en obotlig fiendskap mellan tvenne allegoriska gestalter, den 
ena övervägande abstrakt, den andra tänkt som en personifikation av en 
frånstötande egenskap. Ty piken ger sig tämligen av sig själv, ehuru man 
måste tillfoga att rösterna här och var smälta ihop i en ettrighet som ut
plånar högt och lågt och skänker den simpla affekten sista ordet. Om 
Tiden, Stjärnefaderns, gudomens, tjänare, som bär lien till emblem, låter 
sig knappast mer yttras än att han i de lugnare ögonblicken bibehåller ett 
strängt och upphöjt ödesmajestät. Inte heller Afunden, det vedervärdiga 
troll Zephyr förut avmålat i det första äventyret, är särdeles påtaglig. 
Han lever främst på sinnesartens mimik och den konsekvens varmed han, 
ibland med ett stänk av besk humor, delger oss hela sin bottenlösa gemen
het: såsom last och dödssynd åtnjöt han ju förmånen att kunna närma 
sig det mänskliga och alltför mänskliga. Men hans ondska sänker sig också 
till det nedommänskliga, framträder aktivt och synbart. Etter stänkande 
och giftspridande minner han då om sin litterära stammoder, Ovidius’ 
Invidia, denna mardrömsgrotesk ur en antik barock.

Nästa scenbild visar Tiden förföljande den flyende Afunden, en expres
siv och linjeskarp tavla, som kunde vara övertagen från plafonden i något 
barockpalats. Anvisningen fortsätter: »Slottet är nedbrunnet, och allt in- 
svepes i kolmörk natt. Underjordiska Elementar-andar uppträda der med 
facklor, och börja en ringdans.» Det blir nödvändigt att sammanbinda 
dessa rader med den högdramatiska beskrivningen kort innan för att be
lysa de visioner ur renässanspoesiens och operans sinnesvärldar som nu av 
mycket att döma föresvävat Atterbom. »En blixt» — så lyder texten — 
»slår ner i slottets hufvud-coupol: en åske-knall skakar det i dess grund
valar, och hela nejden öfverhöljs af ett tjockt mörker, som dock strax 
öppnar sig och visar det brinnande palatsets lågor. Tiden, i eldröd skar- 
lakansdrägt, står nu på öfversta spetsen af deras flamm-pyramid, svänger 
sin lia öfver ön, och betraktar med triumf den allmänna förstörelsen.» 
I de överrumplande effekterna, i kulissbytena, i belysningens växling mel
lan eldsken och kolsvart natt, skönjes här tydligt en operadekoratör i verk
samhet.

Om jag inte misstager mig, har denna dekoratörshåg beträtt dubbla 
vägar, dels den som löper mot Tassos epos Gerusalemme liberata, dels den 
som går till Glucks1 Armide, operan om den sköna och trollkunniga för- 
förerskan hos Tasso. I 16:e sången av Gerusalemme (stanz 68, 69) skildras 
hur Armida, ursinnig över Rinaldos svek, ropar fram trehundra avgrunds- 
andar ur Avernus, vilka förstöra hennes slott. En skymning, mörkare än 
natten och blott bruten av blixtar, faller, och den återvändande solen 
skådar ej det minsta spår av palatset. Mellan detta hemska uppträde och
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det ovan vidrörda mörkglimmande sceneriet i sagospelet har Atterbom 
råkat spänna en påfallande gripbar länk. Jag menar Armidas besvär
jelse i det tredje äventyrets Rinaldo- och Armidaspel:

Avernens vågor,
Dämoners lågor,
Upp! bryten, alla,
De fjättrar tunga,
I chaos falla 
Må borg och park;
Må blixtar ljunga,
Må skuggor svalla-------

Så långt regiinslaget från Tasso. Låt oss nu tangera Glucks Armide för 
att härefter vända uppmärksamheten mot de underjordiska andarnas ring
dans, sceniskt en modern, vokalt omvandlad upplaga av 1700-talsoperans 
furiebaletter. Till en början vore det ju så gott som otänkbart att Atter
bom ej före nedskrivandet av Lycksalighetens ö avnjutit Glucks berömda 
tondikt, antingen i Stockholm eller under den på musikaliska upplevelser 
rika utlandsresan.8 Att han skattade Armide högt veta vi, att det teatra
liska framförandet av operan berett honom en enastående ögonfröjd, 
kunna vi vara förvissade om. Den spektakulära höjdpunkten uppnåddes 
härvid som sig borde i finalens magnifika och överväldigande scenbilder, 
som onekligen inbjuda till en jämförelse med Atterboms visualisering av 
katastrofen på sällhetsön. Genom A. F. Kistells tolkning av Quinaults 
text till Armide få vi en föreställning om huru denna final tedde sig på 
vår dåvarande kungliga teater. Innan ridån föll, framtrollades där en 
ljuslågande skräcksyn, vilken varje åskådare måste ha följt under andlös 
betagenhet: »Et eldregn upfyller luften; Armide far bort igenom lå
gorna. Ballet af Furier som förstöra det itända Palatset.»

I yttre gestaltning finnes, lätt insett, intet av balettfigurerande och 
rörelsemönster hos de under jordsandar som, sedan slottet nedbrunnit, upp
stiga i mörkret och öppna en ringdans i ett vagt antytt inferno. Det stumma 
åtbördsspelet är, med ett enda undantag, förbytt till ett rytmiskt sling
rande och svingande körparti, ett hånfullt unisono, och dansmotivet uppen
barar sig dessutom endast i diktens början, I sin drift att rasa och förinta 
äro eljest dessa avgrundsfoster på avstånd besläktade med antikens skräck
injagande erinnyer; det får ej heller förbises, att de bära facklor, ett 
attribut som i konsten ofta tillkom furierna.

I övrigt är danskvädet en mångskiktad produkt, i vilken nya, avstic
kande trådar spännas över en äldre bottenväv. Som länge varit känt, av
slöjar det en skuld både till förromantikern Matthissons Der Geistertanz

8 I ett brev till Geijer från Dresden den 3-6 okt. 1817 (i UUB) uppger Atterbom, 
smått frivolt, skälet till att Hseffner inte komponerat någon »GluckTsk Armida». 
Senare ställde han i Svenska siare och skalder (D. 3, s. 606) Armide vid sidan av 
Trollflöjten, Don Juan och Hoffmanns Undine. I dessa sammanhang har jag svårt att 
ansluta mig till Frykenstedts mening att Einaldo- och Armidaspelet i det 3: e äventyret 
speglar »romantikernas kritik mot 1700-talets teater» och att särskilt de parrimmade 
verserna tyckas vara »en parodi på den gustavianska operans deklamatoriska språk» 
(a. a., s. 193-196). Givetvis rymmer episoden både pastischväsen och litteratironi, men 
detta förhållande får ej leda till ensidiga slutsatser. Hörde inte den beundrade Armide 
hemma på Gustav III:s operascen och behöver pastisch vara parodi?
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och till romantikern Tiecks Ballmusik, varav en atterbomsk parafras blev 
synlig i Poetisk kalender för år 1815. I det förra fallet ryckas vi in i 
vålnadsdansernas luftiga och gycklande yra, i det senare avlyssna vi livs
ångestens dissonanser och bevittna ett sjukt sinnes dragning mot graven 
och djupen.9 Ur detta skäligen natts tåndna, till dansrörelsen anknutna 
stoff lösgör sig den sinnesart som Atterbom framför allt ville objektivera 
och brännmärka: under jordsandarnas cyniska och föraktfulla nihilism. 
Det är ingen överdrift att påstå att dikten djupast inne utgör en enda 
gensaga mot en honom förhatlig världsåskådning, och går man litet under 
ytan är det inte heller svårt att uppdaga det speciella idéfästet bakom 
hans reaktion såväl som att skönja associationsbandet till den skald i 
samtiden, som mera förledande, mera trotsigt än någon annan stämde 
demoniens och livsförnekelsens strängar.

Idéfästet gav Schelling. Atterbom var både i sin diktning och sitt filo
soferande starkt influerad av den schellingska frihetslärans föreställning 
om naturgrunden, det uråldriga, nattliga, kaotiska, regellösa, under en 
viss aspekt ondskefulla och upproriska i tillvarons djup.1 Uppstigna ur 
den gamla kaosnatten representera under jordsandarna samma naturgrund, 
vars farliga väsen öppnar sig i deras än misantropiskt mumlande, än hat
lågande körmonolog. De vredgade ord Nyx kort härefter består dem äro 
också ytterst talande; de blotta både Atterboms instinktiva avsky och hans, 
av Schelling determinerade syn på den uppgift, vilken de, trots allt, äga 
att fylla:

Bort! Viken hän, vidunder, troll! I, djupets barn,
Nedsjunken dit! Med kufvad kraft betjenen der 
Den verld, som öfver chaos byggt sin tempelsal! —

Mot frihetslärans Schelling visar likaledes en annan enskildhet i dikten. 
I Atterboms parafras av Tiecks Ballmusik lyder en strof sats:

Så yra vi, mumla,
Och svindla och tumla 
I skallande balen 
Framåt till vår graf;

varpå ett gällt fortissimo avrundar:
Till djupet, till djupet med jublande hast!

Lika vilt, så sjunga de underjordiska, går människokräkens dans, men 
det slutliga målet beskrives annorlunda:

De yra, de mumla,
De svindla, de tumla, —
Strax trötta vid balen, —
I grund-djupets haf!

»Grund-djupets haf.» Kommer inte den egendomligt sugande, abstrakta 
visionen, som tyckes famna en dubbel dimension, från Schelling ? I dennes 
Philosophische Untersuchungen iiber das Wesen der menschlichen Freiheit * 1 * 3

9 Se B. Risberg, Tyska förebilder till dikter af Atterbom, 1892, s. 43-49.
1 Se härom G. Axbergers klarläggande undersökning Den unge Atterbom och världs

bilden i Schellings frihetslära, Samlaren, 1935, H. 2.
3 — 598866 Samlaren 1958
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liknas i varje fall naturgrunden vid »ein wogend, wallend Meer», en bild
syn som sannolikt ägt aktualitet för diktaren av Åsigter (Poetisk kalender 
för år 1821):

Den gamla Natten, öppnad nyss för Ljuset,
I dunkla böljor ovisst rörde sig.2

Till det avledda, demoniserade inslaget från Schelling sällar sig i dans- 
kvädet en influens från Byron, den skald som jag nyss alluderade på. Icke 
så att Byrons poesi här satt några påtagliga spår: Byron träder endast 
indirekt inom diktens horisont såsom bärare av en för Atterbom antipa- 
tisk världssyn. Själv osynlig och kanske vantolkad lämnar han bränsle åt 
dennes moraliska indignation.

Atterboms1 ställning till det nya Europas stormande och oppositionella 
kraftgeni gestaltade sig aldrig entydigt; i början blev den i varje fall 
mestadels avvisande, flera gånger öppet fientlig. Redan i januari 1823 
brakar således en salva loss i Svensk Litteratur-Tidning. Byron benämnes 
en skald vilken »blott blickar åt den sidan af det tillkommande, der maskar 
och förgängelse möta menniskan, och som med ett slags hånande triumph 
firar de svarta makter, hvilka fientligt förstöra lifvet, dess oskuld och 
glädje». Driven av sin »chaotiska förstörelselust» står han i tiden lik »det 
Ondas poetiske repräsentant». Några månader senare är Atterbom i samma 
tidning tillbaka hos byronismen, nu rättså affektfritt. En estetisk ut
redning av ironibegreppet inleder. »Klart är», fortsätter han, »att utan 
en sammanbindande, ordnande, skapande, mildrande princip vore all så 
beskaffad ironi sjelf en förstörande andlig verldsbrand, som skulle qvar- 
lemna det hemska chaos till sitt äreminne; den vore helvetets, som be
traktar menniskorna och verldsinrättningen med en blandning af hat och 
förakt, en sinnesart som i Goethes Mephistopheles1 blifvit oöfverträffligt 
skillrad, och som under en mera pathetisk omklädnad plägar af den snill
rike Byron just con amore framställas.»3

Dessa båda samstämda yttranden demonstrera till fullo hur medvetet 
och lidelsefullt Atterbom redan på ett tidigt stadium konstruerat Byrons 
livsattityd. Nu attrahera de oss av en annan anledning. Ty vad är det 
annat än Byronandan i dess atterbomska svartfärgning som kastar ett 
återsken in i furiesångens slutstrof:

Yi blifva de samma,
Ty kall är vår flamma:
Yi skratta åt denna 
Förgängelsens ätt;
O, lärde den känna 
Sin galenskap rätt! —
Flinkt! Facklorna svingen!
Det gnistrar kring ringen!
Nu tändom den verldsbrand,
Hvars aning oss glädt!

2 Jfr Axberger, a. a., s. 147, 150.
3 Se min studie Atter~boms Byron-dikt, Samlaren, 1933, särskilt s. 125-127 och 141- 

143. Huru Atterboms Byron-uppfattning bestämmes av hans kristet-filosofiska ande
lära, framgår av de anmärkningar som avsluta hans Förberedelser till en Ästhetik i 
tidskriften Svea 1821. Det säges här (H. 4, s. 221, 222), att »de onda Änglarne, mäk
tiga ännu i sin förnedring, uppeldas af en syndens och förstörelsens inspiration, med 
hvilken de söka antända först Menniskan och sedan (genom henne) Naturen, på det att 
alla lifvets krafter skulle utbrista och sammanstämma i ett gemensamt uppror».
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Här omsmältas de nyss citerade prosadiatriberna på vers: »hånande 
triumph», »en blandning af hat och förakt»; här återvänder ordet »verlds- 
brand» och gnisslar redan det »gnomernas hånskratt», som Atterbom se
nare i elegien över Byron ville höra i engelsmannens poetiska kosmos.4 
Hittills hade Matthissons relativt ofarliga spökfantastik fått behärska ett 
något utdraget och för sagospelet ursprungligen främmande poem. Nu 
viker denna undan, och Byrons chaosregioner öppna sig i våldsam impetus, 
bebodda av »mörka makter» och lysta av hotfullt fladdrande lågor, in- 
fernolikt.5

Efter furiedansen, de elaka under jordstrollens kortvariga triumf, lyftes 
skeendet mot en översinnlig rymd, ett högre scenrum. Nyx träder fram 
och jagar bort vidundren:

M ittmörker är det enda, som bör herrska här;
Bred ut dig, stjernemantel, öfver land och haf!

Så fortsätter skalden-regissören: »Hon slår ut sin mantel, och uppfäster 
sitt dok öfver hjessan. I ögonblicket sprider sig en mild, halfljus dunkel
het öfver den förhärjade ön; och under en stjernhimmel, som tindrar med 
den klaraste glans, står Nattens Drottning i all sin höghet vid den till
slutna Ungdoms-källan. Hon pekar på denna med ena handen, och visar 
uppåt stjernorna med den andra.»

Denna på en gång statuariskt mäktiga och luftigt transparenta tavla, 
presenterad på den vackraste kadenserade prosa, upprepar i väsentliga 
stycken en scenbeskrivning i sagospelets tredje äventyr (s. 151). Ställas de 
båda tablåerna sida vid sida, ser man inte bara att de komplettera varandra 
i fråga om Nyxfigurens ikonologi, man iakttar också hur medvetet Atter
bom — i naturbilden, i belysningarna, i nattdrottningens dräkt, attribut 
och åtbörder — vet att leda de ikonologiska beståndsdelarna i symbolisk 
riktning. E tt par exempel på det senare! När Nyx i citatet härovan med 
ädel grandezza lyfter den ena handen uppåt mot stjärnorna, blir gesten 
symbolisk, svarar mot hennes1 bety delse jag. Ty hon föreställer som känt 
den mot religionens region vända »och dess stjernor i sin stilla, majestätliga 
åskådning omfattande, öfver sinnliga Phantasien».6 Även det milda, halv
ljusa dunkel, som sprider sig över den förhärjade ön, är säkerligen sinne- 
bildligt tänkt och vill vara någonting förmer än en teatereklärering. 
Härom vittnar den nyssnämnda episoden i det tredje äventyret. Nyx står 
vid detta tillfälle ensam framför ungdomskällan och slår upp det st järn- 
stickade doket från sitt anlete. Och så följer den kringgripande magiska
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4 Furiestrofen förberedes, ytterst signifikativt, av Lauras olycksbådande dröm i 
det 3:e äventyret (s. 34, 35). Sällhetsön tycktes henne då vara ett skimrande kristall
klot, som små svarta missfoster okynnigt sökte att sönderbräcka. Till sist lyckades det, 
»och under trollens hånskratt / Alltmera sprang det, bit från bit, i kras». Man märke 
sammanställningen »trollens hånskratt»!

5 I tidskriften Svea, H. 10, nr 2 (1827) förnyar Atterbom sina anklagelser mot 
Byron. Dennes poesi »vill dränka förnuftet, förståndet, hjertat i ett af underjordiska 
flammor regellöst genomfladdradt mörker». Dock förmår den »lika litet bevisa att 
Chdos är det egentligen Sköna, som att Lifvet i allmänhet är ett tråkigt gyckelspel utan 
betydelse och sammanhang». Furiediktens slutstrof torde vara tillkommen mellan de 
tidigare utfallen mot Byron och den här citerade diatriben, ett rimmat mellanled.

6 Se Atterboms förut omtalade, i faksimile återgivna anteckningar rörande Lyck
salighetens ö.
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förvandlingen: »I samma ögonblick syns himlen stjernklar, och från mån
diademet utstrålar en mild silfverglans öfver hennes höga gestalt och den 
omgifvande nejden.»

Av icke ringa intresse är att denna sista mening förlänar Nyxfiguren 
jämväl en annan symbolisk-mytologisk dignitet. I sina anteckningar till 
sagospelet hade Atterbom nedkastat en del påminnelser i relation till 
Nyx, bland dem de båda följande: »Obs. Creuzer om Nattmodren Venus- 
Urania, Isis, Månan etc.» och »Nyx såsom Isis och Månen [?] — äfven 
sinnebild af det fuktiga, det mjuka, veka — smäktande; det nattliga. Mån
barn och Solbarn.» Creuzer var den höglärde tyske filologen och arkeo
logen G. F. Creuzer, författare till det digra arbetet Symbolik und Mytho
logie der alten Völker, besonders der Griechen (1810-1812), och från 
honom undfick Atterbom synbarligen uppslaget att sammanställa Nyx med 
Isis. Den nattmoder som i det tredje äventyret bär »ett halfmån-likt dia
dem på sitt hufvud» står inte fjärran från Isis, den helleniserade egyp
tiska mångudinnan. Utan tvång kunna vi väl även återfinna »det fuk
tiga, det mjuka, veka — smäktande; det nattliga» i den trolska månsilver- 
glans vilken danar en aura kring Nyx.7

Nu vidare till Nyx’ djupare mytologiska och kosmologiska betydelse, i 
den mån denna låter sig inringas. Vi stå härvidlag inför dunkla och svår- 
tydda beroenden: återigen framträder Isis i de mytiska väsendenas främsta 
led, och ånyo torde den nyssnämnde Creuzer tjänstgjort som Atterboms 
vägledare.8

Om egyptiernas Athor-Isis säger sålunda Creuzer, att hon bär namnen 
»Mutter» och »Fülle und Grund» och betraktades »als der erste verbor
gene Grund aller Dinge», »unerkennbar» (a. a., I, s. 519). I slutvolymen 
av sin Symbolik gör Creuzer sedermera en kompletterande hänvisning. 
Han skriver (IV, s. 233): »Den Begriff dieser Athor oder Gottheit der 
Nacht, der Mutter aller Dinge nach Aegyptischer Ansicht, habe ich oben 
(1. Th. p. 519 f.) darzulegen gesucht.» Varpå han fortsätter (s. 234): 
»Zuvor wollen wir nur noch den Aegyptischen Begriffen von der Nacht 
nachgehen.» Jamblichos — det rör sig om den nyplatonske filosofen på 
300-talet e. Kr. — »beschreibt jenes Principium als den Einen Gott vor 
allem wahrhaft Seyenden, als das Princip vor allen übrigen Principien, 
als den Gott vor dem ersten Gotte...»  Samma åsikt hyste orfikerna. För 
dem är natten det första väsendet: »jene Nacht ist das Eine vor den 
zweien», förklara deras kosmogonier. Fysiskt är Isis slutligen enligt Creu
zer »die Versammlung der finsteren Wasser, und die chaotische Mischung 
der Elemente». Kanske går just detta väsensdrag igen i det tredje även

7 Jfr om Nyx7 st järnmantel L. Breitholtz, Bellmans, Movitz’ och Bacchi Tempel, 
Samlaren, 1956, s. 55-58 samt vidare de från italienska renässansemblematiker hämtade 
beskrivningar på Natten och Isis, vilka meddelas i J. Seznec’s La survivance des dieux 
antiques, London 1940, s. 259-261, och som äga åtskilligt gemensamt med Nyx' gran
diosa apparition i det 3:e äventyret (s. 149-151). Jfr även Creuzers Symbolik, Th. 4, 
s. 422: »Auch die Luna mit dem Schleier der Nacht, den sie über ihren Kopf schlägt, 
bringt Griechische Eeliefs ins Andenken.» Yttrandet röjer hur sammansatt och vitt- 
famnande Nyx-ikonologien är.

8 Albert Nilsson påvisade i Svensk romantik, s. 254, 255, sambandet mellan Nyx’ 
ord om de båda Dionysosbägarna och ett ställe i Creuzers Symbolik. Andra forskare ha 
flyktigt berört den tyske mytologens ställning till Atterbom. Mina citat från Creuzer 
äro hämtade från den 2:a uppl., Leipzig und Darmstadt 1819-1823.
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tyret (s. 120), där Nyx’ tal klingar dystert »Vid underjord’ska vattens 
dön, vid stämmor från månans bleka rundel».

Och härmed till de epitet och bestämningar som i sagospelet mer eller 
mindre klart orientera Nyx mot asiatisk och grekisk myt och i följden 
mot evangelisk åskådning. När hon i det tredje äventyret kommer fa
rande på sin av gripar dragna ebenholtsvagn, förkunnar Metallförsten, att 
»Allmodren är när» och hälsar henne:

Hell, Gudarnes och Tingens Moder, höga Nyx!0

I denna mättade rad möter oss uppenbarligen egyptiernas ursprungliga 
kvinnliga princip, »die Mutter aller Dinge», hyllad i fortsättningen av 
gnomerna såsom mångudinnan Isis:

Måndrottning, hell! Af solens barn med bäfvan skydd,
Af oss, af dina månbarn Du med jubel möts I1

Den teologiskt orienterade Creuzer hade genomströvat alla teogonier 
och kosmogonier för att definitivt skåda mytens högsta värden i en mys
tisk och panteistisk kristendom, bäst bevarad i katolicismens symbolik. Det 
fanns, såsom påvisats, ett ömsesidigt beroende mellan honom och uppen
barelsefilosofen Schelling, och till äventyrs tänker man närmast på dem, 
då det gäller att uppdaga bakgrunden till det mest främmande, mest 
extrema i Nyx’ ideologi — Johannesevangeliets logosföreställning. Utslags
givande härvid äro två textställen, båda i det tredje äventyret. Vi erinra 
oss den skrämmande nattscen i vilken den dystra jättekvinna, som för 
stunden utgör Nyx’ inkarnation, riktar tre förebrående frågor till den i 
slummer försänkte Astolf (s. 47, 48). De följa varandra i ett magiskt be
tvingande crescendo; den sista lyder:

Du sofver? — Sofvare! Hvad manar Ordet,
Som i hvart mensko-bröst är hjerta vordet?
Ve den, som glömmer, hvilken kraft bebor det!* 1 2

Och då Nyx längre fram visar sig för Felicia, vidrör hon ånyo samma 
hemlighetstunga signatura rerum (s. 155, 156). Det sker ändå knappare 
och under en lika svårgripbar som högspänd tanke- och bildkonstellation:

Mig hörsam är hvar djupets, midtens, höjdens kraft;
Och elementren lyda, liksom andarne,
Det ord, som har i stjernbokstäfver tecknat sig.3

Vad Nyx här återkommer till är i ett avseende intet annat än förkun
nelsen från Johannesevangeliets första kapitel: »I begynnelsen war Ordet,

9 Man jämföre en versrad i Befrierskan, den tillämnade prologen till Lycksalighe
tens ö: »Och ur den natt, som tingens moder var.»

1 I de strödda anteckningarna till sagospelet hade Atterbom helt kort noterat 
»Månbarn och Solbarn». Här återkomma dessa mystiska väsen.

2 Om Creuzer se kapitlet »Die Mythologen der Romantik» i F. Strichs arbete Die 
Mythologie in der deutschen Literatur von Klopstock bis Wagner, Halle a. S. 1910, 
Bd 2, s. 318 ff. Om Creuzer och Schelling se här s. 359 ff.

3 Jfr ett ställe i Görres' Mythengeschichte der asiatischen Welt: »Das ist das erste 
Wort, das sie [die Gottheit] gesprochen sich selbst beim eignen Namen rufend; das 
sind die ersten heiligen Bücher, die sie mit Feuerschrift an den Himmel geschrieben.» 
J. Görres, Gesammelte Schriften, Bd 5, 1935, s. 17.



38 Carl Santesson

och Ordet war när Gudi, och Gud war Ordet.» Och längre fram i texten: 
»Och Ordet wardt kött, och bodde ibland oss; och wi sågom hans härlig
het.» Bibeltroende och bibelläsare hade Atterbom tidigt omfattat denna 
nytestamentliga vishet. I Svensk Litteraturtidning 1817 (sp. 41, 140) 
nämnde han således kärleken till »det gudomliga Ordet», till »Xöyoq uppen
barad såsom Menniska» — man märke det ovan citerade »Ordet, / Som i 
hvart mensko-bröst är hjerta vordet» — och under 1820-talet, alltså i nära 
tidsgrannskap till sagospelet, uppdyker samma föreställning flerstädes1 i 
hans artiklar och recensioner.4

Nyx predikande logostanken, det var det yttersta ledet i en esoterisk, 
kristligt-filosofisk figurkonception, som svårligen kunde föreställas mera 
heterogen, mera mättad med olika betydelser. Nyxgestalten är, för att 
gripa en bild ur klassisk fabelvärld, Atterboms Ikarosflykt mot den ro
mantiska mytens himmel. Djärvt och högt spännas förvisso vingarna, men 
man undrar om inte vaxet som anbringats för att hålla dem samman — 
här lämpligen identifierat med skaldens olika tankekitt — skall smälta i 
solen och hela härligheten störta till marken. En sekulariserad, ofilosofisk, 
avromantiserad läsare, som i våra dagar försänker sig i Lycksalighetens ö, 
torde ha föga till övers för detta sällsamma mellanväsen, kosmo- och 
teogonisk potens och kristnad världssjäl sida vid sida. Likväl utövar gestal
ten en human och estetisk verkan. Avvisad eller accepterad, kännes hon 
förunderligt levande för varje gång hon träder fram ur mörkret och 
höjer den djupa stämman. Hon drar till sig våra blickar och vår inbill
ning, kanske också vårt moraliska medvetande; den yttre väldigheten till
hör henne ej mindre än andlighetens befallande makt.5

Tiden är inne att taga steget från den stumma, symboliskt poserande 
och agerande Nyx till den talande, som dominerar sagospelets slutfas och 
frambär dess sista och djupaste budskap. Självfallet tillgrep Atterbom 
även nu den klassiska trimetern, men det härvidlag tänkvärda är att 
Tegnér ungefär två år tidigare brukat samma versmått för liknande höga 
syften, när han i slutromansen till Prithiofs saga lät sin gamle Balders-

4 Se t. ex. Förberedelser Ull en Ästhetik (Svea, H. 4, 1821, s. 224), artikelföljden 
Om Tcatolicism och ultraism (Svenslc Litteraturtidning, 1824, sp. 213), recensionen av 
P. Hjorts Erigena (Svea, H. 7, 1825, s. 140) och anmälningen av L. Hammarskölds 
Grunddragen af philosophiens historia (Svea, H. 10: 2, 1826, s. 150). I den sistnämnda 
vidröres »det menskliga förhållande, hvari Gud sjelf ställt sig till Menniskan, alltsedan 
hans eviga Ord i Christus uppenbarade sig för verlden». Då Nyx såsom översinnlig 
fantasi för Atterbom blir »den i den förborgade Evigheten vistande och derur mystiskt 
framgående, som är Vishetens egen Genius», röjes ett beroende av Böhme. Se brevet 
i min Mot Lycksalighetens ö, s. 33, och Nilsson, a. a., s. 226, 315.

5 Det får ej glömmas att ovan angivna ikonologiska, symboliska och mytologiska 
karakteristika endast delvis täcka sagospelets bild av Nyx. Hennes skepnad kan således 
närma sig både till Nattens drottning i Mozarts Trollflöjten och till den tyska trivial
romanens hemlighetsfulla geniusfigurer. När hon i det 3:e äventyret (s. 46-50) böjer 
sig över den sovande Astolf, framträder hon på en gång såsom skräckinjagande jättinna, 
magisk besvärj erska av halvt ktonisk karaktär och en smula ande ur Tusen och en natt. 
Beträffande det sista inslaget synes Oehlenschlägers österländska sagospel Fiskeren 
ha influerat beskrivningen. Jfr a. a., Kbhvn 1816, s. 280, 282, 294. Märklig är hennes 
ikonologiska utstyrsel vid tillfället: hon bär på huvudet ett kransliknande smycke, »en 
ring / Af skiftande metallisk glans, från hvilken / Ett rödblekt sken, i mellanskof, 
sköt blixtar». Generellt bör man observera, hur Atterbom, då han önskar antyda det 
dunkla, förborgade, numinösa hos Nyx och det intryck hon skapar vid sina besök på 
sällhetsön, som oftast tillgriper den lägre skräckromantikens verkningsmedel.
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präst förklara försoningens hemlighet. Vi knnna vara förvissade om att 
den vise mystagogens predikan, där kristen åskådning mötte element från 
Plato och Schelling, gjort ett starkt intryck på Att erbom. Påverkade den 
honom också? Det är tänkbart fast inte mer. Visst finnes mycket som är 
samstämt, visst höras å ömse sidor samma invigda kadenser om tid och 
evighet, om fall och återlösning, om dödens renande eldprov, det gäller 
likväl en serie idémönster som Atterbom nnder åratal burit på och Nyx 
redan vid sina tidigare framträdanden vidrört. Sannolikt får därför sam
manträffandet mest räknas såsom en tillfällig känning, men jämväl i denna 
egenskap märkligt nog: ett möte på högsta spekulativa och retoriska nivå 
mellan de två yppersta skalder Sverige just då ägde.

Nyx’ monolog börjar med en klagan över att Felicia-Astralis ej vill 
lyfta blickarna mot gudahemmet, varifrån livet rinner upp och dit det vill 
återströmma,

såsnart dess börd
Bekräftar sig; det sker i denna offerbrand,
Hvars åsyn mötas bör med samma mod, hvarmed 
Hindn’ens maka springer i den flammegraf 
Ur hvilken paret, eldbevingadt, ilar se’n 
Till Ljuset med två strålars återburna lån.0

Här verkar den pressade, alltför substantivrika versfogningen ännu 
störande. Hinduens maka gör en något oväntad entré, metaforerna samsas 
mindre gott, och de tre på varandra staplade relativsatserna trassla till 
meningsf öl j den.* 7

I fortsättningen lättar det versifikatoriska trycket avgjort, ja försvin
ner totalt. Den svårbemästrade trimetern, som på en germansk tunga så 
lätt skapar ett intryck »des Gedrängten, Gestopften» (Staiger), uppbär 
utan tvång didaktiken, lyftes patetiskt eller sväller här och var ut till 
fylliga tremulerande ordsammansättningar:

Hvad äro väl för andar, som förstå  sin makt,
Den död, den mull, som triumfera? Finnes ej 
En evig ungdom, då likväl en trånad gifs,
Som ej i denna skuggspelsverld blir nånsin fylld? —
Jo! denna trånad, den — just lifvets ungdom är:
Den svikes aldrig i sitt hopp; det fylls blott ej,
Just derför, att det svälla skall, tilldess det sprängt 
Sitt hårda skal, den trånga kärn-betäckningen.
Sig sjelft det söker; all Naturens bildningskraft 
Är denna längtan, som ej här sig genomser,
Och derför skulle qväljas blott, om Tidens hand 
Ej grepe sökarn innan fullt han tröttnat än,
Och förde honom till hans rätta spegelbild.
Om nu först Anden, som inom hans innersta 
Satt gömd, står opp och kastar sin förklädning af,
Hvi knorrar du, att dittills än hans återsken 
I så bedräglig dager af din kärlek sågs,

0 Denna passus företer en lätt hågkomst från kärleksscenen mellan Heinrich och 
Mathilde i Novalis’ Heinrich von Ofteräingen (kap. 8). I Amundus’ och Florinnas duo 
i Fågel blå upprepas senare såväl reminiscensen från Ofteräingen som verserna i Lyck
salighetens ö. Se Atterboms Samlade dikter, 3, 1858, s. 130.

7 I sagospelets 2:a upplaga är denna passage med skäl struken.
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Att den hans af stånd tog för närhet? — Utan rast 
Det Sköna vexlar skapelser; hvarför? Det vill 
I denna skiftning hinna skänka åt enhvar 
En solskensblink af gudarnes lycksalighet!
Dock för att kunna kännas, ja, än mera, för 
Att kunna älskas, dröjer det att blotta strax 
Ovansklighetens anlet; snart dess gloria 
Förtärde annars denna sköra sinneverld,
Som knapt uthärdar dess besök, de flyktiga,
Men får sin blomstertäckhet just deraf, att hon 
Så kort får njuta och så länge sakna dem.
Igenom all naturen går en vällustgråt,
En smäktnings-suck, en djup hänrycknings-klagosång,
Och Kärlekens gudinna ser, från år till år,
Adonis mördas; dock, med hvar je vår igen,
Solsmyckad, står han fram ur hennes minnedröm,
Ej mindre himlaskön, ej mindre älskogsvarm.
Ja! flyktig gäst, i stoftet, är det Eviga;
Det rymmer från dig, äfven ur din slutna famn:
Men af sin tro får Kärleken den gudakraft,
Att han eröfrar åter hvad han älskat har,
Och äger det i mera sann umgängelse,
Än då en härmning af gestalt, en töckenhamn 
Sig lade tungt kring den begråtne Älsklingen.
Som skugga blott, som färgad dunst, det Högsta här 
Med dina sinnens njutningslust befryndar sig:
Höj derför upp ditt öga till den Sierska,
Som är din moder, ömma Längtan! fagra Dikt,
Som har inom dig gömd all sannings innehåll!
Om hon begagnar dödens hårda tungomål,
Hvad rår hon för, att Ufvets språk du missförstod? —
O känn, att båda utgå från en Moders munn!

Att lösa upp ränning och inslag i denna väv av tanke och poesi vore 
mindre görligt, så överrikt är den mönstrad. Men det är möjligt att isolera 
vissa av dess huvudtrådar liksom att framhäva ett fåtal av dess bärande 
motiv och konstanser.

Redan monologens komposition och artikulering förtjäna uppmärk
samhet. Nyx önskar först, att Astralis måtte lyfta sina blickar mot höjden 
och riktar på slutet en tvingande maning till dottern: mellan dessa tvenne 
vädjanden, ett indirekt och ett öppet, inflätar skalden hennes stora mys- 
teriepredikan. Astralis befinner sig då ännu utom scenen. Men hon nalkas 
tvekande och långsamt, och Nyx, som dittills siat ut mot en tom evighets- 
rymd, hör hur hon klagar och avslöjar sig äntligen som Theophania, hennes 
gudaskådande moder. Dels genom denna lätta dramatiska skridning, dels 
genom den klagosång från de flyende nymferna, som ett tag höres på av
stånd och avbryter monologen, låter Atterbom ett moment av rörelse och 
spänning balansera Nyx’ långa stillestående tal. Ännu ljuda tragiska ekon 
från en grusad lyckovärld, men den ordnande diktarhanden leder lugnt 
skeendet fram mot slutets celesta apoteos.

Och vad talar Nyx om? Om livets och dödens gåta, om skälet varför 
Felicias kärlek till Astolf gripit fel och huruledes denna kärlek, luttrad, 
åter skall erövra sitt föremål, om den eviga trånad som är ett med livets
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ungdom men först och sist om det sköna, på en gång flyktigt och ovansk
ligt, försvinnande och återuppståndet likt mytens Adonis. Hon talar även
ledes om tiden, men inte om tiden i vår vanliga mening. Vad hon avser 
är tiden i förvandlaren dödens skepnad, »den i Dödens skrud förklädda 
werkliga Tiden», för att citera den djupsinniga distinktionen i Atterboms 
minnesord över Per Ulrik Kernell.8 Nyx har, som vi finna, oändligt mycket 
att avhandla och utlägga, och på visst sätt törde den filosofisk-religiösa 
didaktiken vara hennes angelägnaste ärende. Å andra sidan skönjer man 
utan svårighet var Atterboms innersta hjärta är med, var hans verskonst 
drar de renaste dragen och hans bildspråk blommar i hela sin oförglöm
liga elegiska glans. Det är i samma ögonblick han kommer in på skön
hetens hemlighet. Visserligen känna vi oss ett tag reserverade: när skalden 
försäkrar, att skönhetens gloria hotar att förtära den sköra sinnevärlden, 
pressar han sin estetiska åskådning längre än vi förmå vara med. Men han 
besjunger övertygande skönhetens flyktiga besök i timligheten och inskär
per hur stoftets tingexistens

får sin blomstertäckhet just deraf, att hon
Så kort får njuta och så länge sakna dem.

Det är verser att beakta, ej blott emedan Atterbom i dem varierar det 
tema från Goethe och Tieck, vilket han i sagospelet utvecklat i näkter
galens slutsång, utan mest därför att det abstrakta i hans teori nu får 
lämna plats1 för en psykologisk sanning, en känslorealitet. Ty visar oss inte 
vår egen erfarenhet, huru djupt han skådat i de just anförda raderna? 
Den estetiska upplevelsen betonar, yttrar med rätta en kännare, den steg
ring som förgängelsen förlänar allt värdefullt.9

Liksom monologen flerstädes hopbinder sådant som idémässigt ligger 
långt från vartannat, faller dess1 poesi ofta tillbaka på tidigare vunna 
tankeresultat. Så framlägger Nyx t. ex. läran om livets centrifugala och 
centripetala rörelse, om hur livet utgår från Gud och återvänder till 
Gud, och hon brukar termen »Naturens bildningskraft»: det ena som det 
andra visar mot Schelling och någon form av vitalistisk filosofi, medan 
hennes ord om förgängelsen innerst stå i den platonska idealismens tecken. 
En analog platonism visar till yttermera visso sitt ansikte i de båda hög
viktiga teoretiska uppsatser, Iduna-recensionen (1820-21) och Förbere
delser till en Ästhetik (1821), där Atterbom, tätt invid gränsen till sago
spelet, bl. a. företog sig att klarlägga det tragiskt skönas begrepp.

En platonsk Eros, fast av mera litterärt kynne, är likaledes närvarande 
i monologens främsta bokliga källa: bildningssamtalen i prosaramen till 
Tiecks Phantasus. Vi veta ju sedan länge vad somliga lyriskt skälvande 
passager i denna ramberättelse betytt för Atterbom och i första rummet 
för Lycksalighetens ö. En poet tog här vad en annan poet gav, och talföra, 
litet hektiska extaser från den beundrade tysken slingra sig som en glitt

8 Se Minnes Ord öfwer Per TJlriTc Kernell, Upps. 1824, s. 15. Atterbom skiljer på en 
evighetstid och jordelivets blott härvarande, apparenta, utvärtes närvarande tid. Denna 
mystiskt färgade tanke torde vara lånad från St. Martin eller, kanske närmast, från 
Franz von Baader. Jfr D. Baumgardt, Franz von Baader und die philosophische Ro- 
mantiTc, Halle/Saale 1927, s. 268-270, 300.

0 Se Henrik Cornells fina undersökning »Idealens förgänglighet» i boken med 
samma namn (Sthlm 1957, s. 19-21). Cornell gör härvid en anknytning till näktergals- 
sången. Jfr även min Mot Lycksalighetens ö, s. 203, 204.
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rande tråd genom Nyx’ siarord för att sjunka till vila i trimeterns avmätta 
rytm. Sedan är det klart att detta beroende äger sina mycket bestämda 
gränser. Utbrotten i Phantasus äro isolerade, bevingade stråk i en eljest 
merendels tempererad framställning, och Tieck betungades dessutom föga 
av filosofiskt djupsinne, han känslotänkte helst. Atterbom fick stå för den 
avgörande förvandlingen, överflyttningen till en ny form, det högtidligt 
burna och magistrala föredraget, »den fulla klangen, den djupa ron».1

Nyx’ monolog omfattar ett syskonpar av föreställningar, värda ett något 
närmare begrundande. Den första är tanken om en evig ungdom. Den 
andra är tanken att den trånad som är ett med livets ungdom skall svälla 
i sitt hopp tilldess den sprängt

Sitt hårda skal, den trånga kärn-betäckningen.

Livet — så utbrister dityrambiskt Friedrich i Phantasus — har ett 
högre ursprung och det står i vår makt att bevara detta, »dass Staub und 
Vernichtung in keinem Augenblicke darüber triumphiren dürfen: ja, 
es giebt eine ewige Jugend, eine Sehnsucht, die ewig währt, weil sie ewig 
nicht erfüllt w ird; weder getäuscht noch hintergangen, sondern nur nicht 
erfüllt, damit sie nicht sterbe, denn sie sehnt sich im innersten Herzen nach 
sich selbst...»  Närmare besett är Tieck, vars inspirerade flykt Atterbom 
tätt följer i Nyxmonologen, härvid inne på ett begrepp som spelat en icke 
ringa roll i den tyska romantikens tankeliv. Redan i rörelsens början 
dyker det upp hos Friedrich Schlegel.1 2 »Das bescheidne Gemüt», förklarar 
han i sin famösa Lucinde (1799), vet att dess naturliga bestämmelse är 
att blomma, mogna och förvissna. Men det känner tillika, att det här
bärgerar någonting oförgängligt. »Dieses ist die ewige Sehnsucht nach der 
ewigen Jugend, die immer da ist und immer entflieht. Noch klaget die 
zärtliche Venus um den Tod des holden Adonis in jeder schönen Seele.» 
Från Lucinde föres det mytiska motivet om Adonis’ död vidare till Phan
tasus, klätt i ett urval av de ljuvaste och mest trånsjuka ordförbindelser: 
»Die süsse Elegie in der Entzückung, die Wehklage um den Adonis und 
Balder ist ja der schmachtende Seufzer, die wollüstige Thräne in der 
ganzen Natur!»3 Härifrån är steget inte långt till Atterboms verser. Men 
det är först i dem som det enbart antydda och förbiglidande hos Schlegel 
och Tieck vinner fyllighet och relief. Adonis-sägnen, naturlivets och års- 
tidsväxlingens myt, lever där upp på nytt, återberättad i sin romantiska 
mysteriedager, i hela förklaringsglansen av smärta och nyfödd lycka:

Igenom all naturen går en vällustgråt,
En smäktnings-suck, en djup hänrycknings-klagosång,
Och Kärlekens gudinna ser, från år till år,
Adonis mördas; dock, med hvar je vår igen,
Solsmyckad, står han fram ur hennes minnedröm,
Ej mindre himlaskön, ej mindre älskogsvarm.

1 Se min tidigare nämnda studie Tiecks prosa och »Lycksalighetens o», Samlaren 
1926, s. 116 ff.

2 Friedrich Schleiermacher, romantikens etiker framför andra, sätter litet senare i 
Monologen (1800) »ewige Jugend» i förbindelse med frihetens begrepp.

3 I G. H. Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808) 
nämnas i den 3: e föreläsningen både Adonis och Balder. Kombinationen hörde uppen
bart tili de konstanta; den möter t. ex. senare i H. Steffens' Anthropologie (Breslau 
1822. Bd 1, s. 185). I slutet av dialogen Bruno (1803) spekulerade Schelling över »Die 
Leiden des Osiris und der Tod des Adonis».
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Inledningsraderna bevisa ännu en gång den genialitet varmed Atter- 
bom vet att tillgodogöra sig en förebild: man ville påstå att ingenting i 
dem är nytt och allting annorlunda. Sugande likt långa stråkdrag komma 
de sinnesdruckna substantiverade sammansättningarna, medan trimeterns 
fasta kontur harmoniskt binder den extatiska oron i Phantasus-samtalet 
och varje skiftning i en unik stämma når fram till lyssnaren.

Av det tankekomplex jag ovan angivit har en sida ventilerats. Återstår 
den andra sidan, tesen att livets ungdomstrånad sväller i sitt hopp

tilldess det sprängt
Sitt hårda skal, den trånga kärn-betäckningen.

Atterbom frågade sig ofta, naturfilosof och kristen spiritualist som han 
var, huru lägre livsformer skulle övervinnas av högre. Det var därför 
inte underligt om han gärna tillgrep denna till växtvärlden associerade, 
evolutionistiska bild, särskilt ej då hans frågande förde honom in på spörs
målet om själens odödlighet. Några talande exempel må anföras. I disserta
tionen De artis ad natur am in philosophia dynamica respectu (1815) före
kommer således ett citat ur Fichtes Die Bestimmung des Menschen, vilket 
den blivande magistern avtrycker under livligt instämmande. Det lyder: 
»Es ist kein tödtendes Princip in der Natur, denn die Natur ist durchaus 
lauter Leben; nicht der Tod tödtet, sondern das lebendigere Leben, wel- 
ches, hinter dem alten verborgen, beginnt, und sich entwickelt. Tod und 
Geburt ist bloss das Ringen des Lebens mit sich selbst, um sich stets ver- 
klärter und ihm selbst ähnlicher darzustellen.» I en samtidig recension 
beträder Atterbom likartade spår. »I förväg sagdt», deklarerar han denna 
gång, »anser jag ett fullkomligare sätt att lefva i Gud (vara odödlig) 
innehållas i det närvarande inskränkta, på samma vis, som blomman inne- 
hålles i vår knoppen. Vår ursprungliga inre odödlighet är den vegetations- 
process, som småningom nödgar knoppen att öppna sig, och Döden är den 
högsta animala magnetismen, som utvidgar vår individuella consensus till 
en fullständigare harmoni af consensuala sferer.»4 Flera år senare gör 
Atterbom en analog jämförelse i sina föreläsningar om korstågens historia 
(1822) ; i dem föres talet på »den i hvarje menniska förborgade eviga per
sonen, all individualitets rena väsendtlighet och i knopp inneslutna odöd- 
lighetsblomma».5 6 Mystikernas syn på ett innersta, djupare jag skymtar.

Tanken om livsprincipens energi och fortbestånd hörde till de värden 
Atterbom varmt omfattade och sent ville släppa. Det var bara naturligt att 
den från hans spekulation vandrar över till hans poesi, alltjämt i symboler 
från växternas område. I de båda centrala stroferna i dikten om tidlösan, 
Nakna jungfrun, en bland de nya Blommorna, klingar den triumferande:

Jag bäfvar ej för tiden,
Af lifvet han beror;
Han syns just då förliden,
När detta djupast gror.
Dess vexling all är stegring 
Af ljuskraft, oförsagd;
En fortsatt stoft-besegring 
Till sista, högsta bragd.

4 Se Svensk Literaturtidning 1815, sp. 692, noten. Sannolikt står Atterbom även här
i beroende av Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft.

6 Jfr min Mot Lycksalighetens ö, s. 150, 151.
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Samtidigt gör sig monologen slående påmind i den senare versionen av 
Minnesrunor: det gäller ej mindre betraktelserna över skönhetens väsen 
än förgängelseideologien och de från det organiska livet hämtade meta
forerna, allt ting som skönjas ännu i den slutliga Fågel blå:

Ja! stoftets blomma tynar — men för frukten,
Den himmelska, som vill ur hylsan framgå,
Att se’n på engång vara frukt och blomma.

Och längre fram:
menskan,

Hvars själ har vidgat sig till högre former, 
Och derföre, med omotståndlig styrka,
De nötta lägre, trängre sönderspränger.

Den föregående exkursen har prövat försöket att lösgöra tvenne moment 
i Nyx’ monolog i avsikt att visa hur de vid skilda tillfällen framträtt i 
Atterboms tänkande och dikt. Restlöst kan ett dylikt försök aldrig lyckas, 
väl främst därför att dessa idémotiv äro så föga entydiga, så till ytterlighet 
mångbottnade, så dikterade av tillfälliga, ofta litterära beroenden. Håller 
man sig vid monologen i dess helhet, får man samma förvirrande rika 
intryck. En mångfald linjer korsa varandra, knytas ihop, alstra bilder och 
liknelser, försvinna i en klängväxtvegetation av poetisk filosofi och filo
sofisk poesi.

Nu åter till sagospelets aktion. Nyx har ännu inte talat till slut, när 
hon hör en »Sång på mer och mer växande af stånd». Riktigare sagt, ingen 
sång utan de strängt versifikatoriskt bundna klagoropen från de flyktande 
tärnorna:

Ve! Ve! Ve oss, vi flyende!
Qvalet, det gryende,
Re’n ifrån Jorden förspörjs!
Öppnas dess öcknar framför oss, —
Främlingar der, — o, hvem hör oss?
Hvem ger oss tak, när i minnet 
Evigt vårt paradis sörjs?

Ve! Ve! Ve oss förjagade!
Skoningslöst agade 
Barn utan hem, utan mor,
Snart kringom länder vi spridas,
Der vi blott tålas, knapt lidas,
Der, ibland slafvar af Tiden,
Mängden vår gudom ej tror!

Ve! Ve! Ve oss förlorade!
Ack, de förstorade 
Skuggorna sluka oss re’n —
Jordkretsens qvalm re’n vi andas,
Snart vi med Dödliga blandas;
Ack, medan här dock vår Drottning 
Vistas och klagar allen!

Övergången till lyrisk formgivning innebär ej att den klassiska stilise
ringen går förlorad i detta samband, endast att trimeterns avmätta rö
relse momentant brytes av ett upprört körparti. Den skräck och smärta



som stiger nr tärnornas verop för med sig ekon från en grekisk tragedi. 
Men denna kvinnokör står inte på traditionellt sätt stilla för att i maktlös 
fasa meditera över ödets slag. Den är själv indragen i olyckans virvel och 
flyr klagande, driven av en hemlöshetskänsla som gripande utlöses i de 
trenne, med trefaldigt växlande anslag krönta stroferna. Så inifrån funna, 
så kongenialt svarande mot de tunga framtidssyner vilka nu öppna sig äro 
dessa svepande ordföljder, dessa oroligt stupande daktyliska rytmer, att 
man gärna delar Vetterlunds mening att skalden själv inventerat dem. De 
tillhöra den sista aktens prydnader: i deras patos enas ett klassiskt kör- 
kollektiv med en modern aria, och strofernas fördröjda slutrim — ett bland 
Atterboms beprövade verkningsmedel — falla uttrycksfullt, en svävande 
kontur, en förtonande jämmer.

Atterbom benämnde den lycksaliga ön »ett féiskt land beläget midt emel
lan Himlen och Jorden». När Felicias tärnor övergiva ön, går deras tänkta 
färd därför ej längs någon havsyta; de sänka sig nedåt mot en lägre, be
smittad sfär. De veta på förhand, att intet gott väntar dem bland män
niskorna, och mellanstrofen utsäger, bittert klarsynt, skalden-själsaristo- 
kratens erfarenhet av att skönheten och konsten alltid äro illa ställda i den 
jorde tillvaro där det oandliga är en makt.

Nyx återupptar sitt tal. Hon hör de dova klagoropen från gravvalvet 
och förebrår dottern, att denna skänkt Astolfs stoft en lika tom som 
hemsk varaktighet,

Ej anande, hvar nu den ljuskropp dväljs, som nyss 
Inom det gröfre j ordf orms-ämnet inneslöts.

Genom hennes ord glider, värt att konstateras, nyplatonikernas och 
teosofernas föreställning om astralkroppen.

Vill Astralis då verkligen, fortsätter Nyx, ensam sörja i millioner år? 
Skall hon likt nymfen Echo förvandla sig till ett formlöst genljud av sitt 
förflutna liv?
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N ej! Tidernas fullbordan allt förena v ill!
Men genom pressning drufvans must förädlad blir 
Att blicka upp, som vin, ur glädjens festpokal;
Och som en diamant, ur våta djupet förd,
Ej strax aftorkas, att hans glans ej blekna skall, —
Så bör ej tåren alltför hastigt flägtas bort 
Ifrån en skön, en ljusfull själ, att glansen ej 
Försvinna må med vattnet, som dess amma var!

Genom luttringsbilden av den pressade druvan återvänder Atterbom till 
sin egen diktning, närmare angivet till en klangskön strof i den omarbet
ning av Erotikon som infördes i Poetisk kalender för år 1817. Tyvärr går 
inte denna passus fri från preciösa vändningar och metaforiska felslag. 
»Glädjens festpokal» prålar väl tätt intill död och evighet; liknelsen med 
den fuktiga diamanten hör till det alltför sinnrika och utfunderade. Svagt 
olustig känner man sig likaledes då Atterbom på slutet plockar fram sin 
gamla naturfilosofiska elementlära om ljus, vatten och tårar, ej anings
fullt utan ohöljt didaktiskt.6

0 Slutraden i citatet här ovan versifierar ju som känt ett ställe i prosautkastet till 
Fågel blå. Lydelsen är denna: »Huru vattnet ammar ljuset, tårarne hoppet och glädjen 
o. s. v.» Se Atterboms Samlade dikter, 3, 1858, s. 229.
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Närmare, fast samtidigt mildare, höras nu klagoljuden från Felicia, 
och Nyx fortfar, återtagande sina befallande, kursiverande tonfall:

Du nalkas dock, — ja, motstå mig, hur mäktar du?
Med hvar je tanke, hvar je ord jag drager dig 
Till medelpunkten af min krafts besvärjnings-ring.
Du måste träda inom den, för att engång 
I min ursprungliga gestalt mig återse.
Kanhända minns du då din första ungdoms dar,
Och anar, hvar och huru den tillbakavinns.
Igenkänn Theophania, som vid sitt bröst 
Dig bar; och se, att lika trofast än, som då,
Hon till sin gudaskådnings tröst vill kalla dig i

»Keligionen förhåller sig till poesien, detta fantasiens mångfärgade 
område, såsom ett högre till ett lägre, med hvilket hon endast i och genom 
kärleken — den dragningskraft som det gudomliga utöfvar på det mensk- 
liga — kan sägas vara identisk och jemlik.»7 Denna definition står att 
läsa i Atterboms Iduna-recension och berör i en parentes vad vi kunde 
kalla dynamiken i en andlig process. Tydligen verkar samma dynamik i 
det symboliska förhållandet mellan Nyx och Felicia: den förra »drager» 
den senare inom sin »krafts besvärjnings-ring». Nyx, den översinnliga 
fantasien, företräder, då hon vänder sig mot dottern, en kärlek i dess 
strängaste och mest krävande form. Men därför är icke den moderlighet, 
som bildar den andra polen i hennes natur och ständigt mildrar de hårda 
etiska imperativen, undanträngd i monologen:

Ack! bor en Moder ej i stjerneringen,
Hvad vore Gud, och menniskan, och tingen? —

Så undrade Atterbom i Phosphorosepilogen (1814) inför madonnabilden 
i en gotisk katedral, och i hans trånande aning tyckes den heliga jung
frun redan där uppbära Nyx’ st järnmantel och avteckna sig med en världs- 
moders drag. Det vore inte heller missvisande att skåda henne under denna 
aspekt. Genom Albert Nilssons banbrytande forskarinsats känna vi ju nu
mera de band som i Atterboms symbolsystem knyta Maria — den eviga 
naturen, gudomens kvinnliga princip — till Nyxfiguren. På ett ställe i 
Lycksalighetens ö, i den allegoriska tablå som lyktar sagospelet och till 
vilken jag strax återkommer, inträder rentav en identifikation mellan dem 
båda. I denna scenbild se vi Nyx, sittande vid foten av ett jättelikt kors 
och tryckande ett barn — Kristusbarnet — till sin barm; det innebär att 
ringen slutes och nattmodern stiger in i himlamoderns roll.8 Överhuvud 
uppdagar man hos Atterbom en bestämd dragning mot kvinnliga mytin
karnationer och därmed en böjelse att föreställa sig dessa med ett mer eller 
mindre levande ansikte. Förhållandet bottnar väl naturligt i hans dualis
tiskt inriktade spekulation, men verkar ej här jämväl en intim personlig 
drivkraft, modersidealiseringen, modersbundenheten ?

På tröskeln till evigheten fäller Nyx sina sista ord. Besvärjande och 
maktfull stiger stämman mot himlavalvet:

7 Se Litterära karakteristiker, 1, 1870, s. 238.
8 Jfr Nilsson, Svenslc romantik, s. 179, 188, 189, 226-229, 243, 244.
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Der kommer hon — Förbyt, o rymd, ditt skick!
Du natt,

Blif dubbelt svart, att ljuset på din dunkla grund 
Med dubbel klarhet skildrar mig för dottrens syn!9

I dikten Befrierskan hade poesiens gudinna slutat med att tillropa den 
blivande sångaren av Lycksalighetens ö:

Och ur den natt, som tingens moder var,
Låt se det ljus, der hvarje bild är klar!

Det är detta förlopp som i sagospelets final förverkligas för den lyss
nande och skådande läsaren, först genom den livsbelysning och livsförkla- 
ring Nyx ger i sin mäktiga monolog, sedan i den härpå följande symboliska 
transparangen och till sist i det försoningens mysterium som öppnas när 
st järnkören tonar från höjden. Med Nyx’ befallning till nattrymden 
tystna ord och vers och det bildliga får tala: ett stycke allkonstverk tar 
på nytt form. Vi bevittna en total scenförändring för öppen ridå, och en 
tablå blir synlig, fylld av dels rörliga, dels plastiskt vilande figurer. »Fe
licia, dödsblek, med lutande gång och vacklande steg, visar sig inom syn
kretsen. I detsamma förmörkas fästet helt och hållet; men midt på himlen 
framstrålar ett ofantligt Kors, sammansatt af stjernor. Nyx, såsom Theo- 
phania, sitter på en molnbädd vid Korsets fot, omfamnar det och trycker 
till sitt bröst ett Barn, som på hennes sköte leker med en stjernlilja. 
Thanatos ligger på knä framför moln-thronen. Felicia, som ser Barnet 
vinka sig, sjunker ned till marken, i bedjande ställning.»

Dessvärre har det vanliga säkra artisteriet i Atterboms prosaanvisningar 
denna gång delvis svikit. Nyx, tavlans mittfigur, intar en ställning som 
måste vara mycket prövande för hennes armar. Det kolossala korset, signi
fikativt nog i sig självt, är till yttermera visso hopfogat av stjärnor. Bar
net leker analogt med någonting så grant som en stjärnlilja, troligen 
under en association till »die Lilie» i Böhmes teosofi, varest denna blomma 
ofta får föreställa »die Wiedergeburt».* 1 I begriplig iver att i varje rikt
ning pressa fram betydelser lägger Atterbom symbolbilderna i lager på 
varandra, bättrar på och förvandlar så halvt om halvt tablån till en religiös 
rebus.

Eljest finnes nu intet skäl att närmare begrunda och dechiffrera den 
figurala skrift där Atterbom nedlagt diktens högsta visdom: den yppar ju 
blott vad vi efter det föregående kunnat vänta oss som en yttersta sam
manfattning. Ej heller är det nödvändigt att dröja vid de olika agerande 
eller staterande personerna på apoteosens plafond av mörker och ljus
lågor; om ett par bland dem — Eros-Kristusbarnet och Thanatos — ha 
flera  ̂ forskare yttrat sig, senast, finast och mest djupgående Carl Fehr-

0 Sin åskådning om mörkret och ljuset, om det svarta och färgerna, poetiserar Atter
bom vackert i Tegnérporträttet i Becensionsölommor (PoetisTc Tcalender för är 1821). 
Samma metafysiska Farbenlehre återspeglas senare, dels i konceptanteckningarna till 
sagospelet, dels på ett ställe i det 3:e äventyret (s. 161, 162). I detta samband hän
visar Fehrman (a. a., s. 74, 78) till tankegångar hos Jakob Böhme.

1 Se Nilsson, d. a., s. 359, 360. I Zacharias Werners drama Wanda uppväxer så
lunda en väldig lilja ur de böljor, i vilka Wanda störtat sig, »Versöhnung der Wieder
geburt kündend».
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man.2 Däremot lockas man till en snabbanalys av den form- och stilkänsla 
som trots allt sätter sin prägel på grnppträngseln och symbolarrange
mangen i denna sluttablå. Besitter således ej den patetiska, i profil sedda 
Felicia en linjeren novantik kontur, när hon nedböjd skrider framåt och 
till sist sjunker till marken? Och finnes det inte en otvetydig samhörighet 
mellan Nyx, där hon sitter vid korsets fot och trycker det lekande barnet 
intill sig, och de figurvimlande, nästan arabesklikt flätade allegorierna 
på somliga ställen i Novalis’ prosa?3 Sannolikt ge oss våra ögon rätt på 
dessa punkter, och ändå stå vi här inför någonting som i vidare mening 
varken är nyantik eller romantik utan barock. Barockdraget bör då inga
lunda identifieras med en enstaka typisk detalj som den molndekoration 
på vilken Nyx vilar, knappast heller med den yttre teatrala uppbyggnaden 
av tablån. Fastmer ligger detta drag däri att Atterbom, utan att frångå 
sin egen vision, nu åskådliggör det trosmysterium som var det gamla ba
rockdramats grundval och sammanband dess antitetiska element. Även i 
vår dikt spelar förgängligt och oförgängligt, jordiskt och överjordiskt mot 
vartannat; ovanom skenets, dödens och gravens skuggvärld välver sig 
löftesrikt nådens och återlösningens himmel. Likasom den tyske barock
dramatikern Andreas Gryphius i Catharina von Georgien lät »Die Ewig
keit» nedstiga på skådeplatsen och agera prolog, för Atterbom in evig
hetens syner och stämmor i epilogen till sin Ö.4

Med den musikalitet som var ofrånkomlig för lyrikern Atterbom för
klingar så äntligen sagospelet i stjärnornas sång, det faustiska dramats 
»Chorus mysticus»:

Skiljer stoftet hjertan?
Stoftet, skuggors hem?
Kärleken och Smärtan 
Räcka bortom dem.

Kärleken och Smärtan,
Barn af samma hus,
Föra trogna hjertan 
Hem till samma ljus.

Der, försont med pligten,
Under Lifvets trä 
Står den fagra Dikten,
Vid sin Faders knä.

»Kommer du?» han talar;
»Långt du irrat har!
Dock, af dessa dalar 
Bar du minnet qvar.

2 Se a. a., s. 78-80.
3 Se exempelvis Hymnen an die Nacht och Heinrich von Ofterdingen, Novalis’ 

Schriften. Hrsg, von P. KlucTchohn, Bd 1, Leipzig 1929, s. 61, 62, 203.
4 I ett brev till »Svåger och Syskon», daterat Rom 17 april 1818' (Stockholms Stads

arkiv), berättar Atterbom, att han på långfredagens afton sett påven »i kretsen af sina 
Cardinaler, göra på knä en högtidlig vördnadsbetygelse inför ett colossalt Kors, som 
på dessa aftnar i St. Petri-kyrkan illumineras». En not tillfogar: »En ståtlig syn! Hela 
den omätliga Kyrkan är lemnad mörk; all belysning utstrålar från ett högt Kors, som 
''isar sig i förgrunden.» Upplevelsen i Rom, Peterskyrkans enorma Berninibarock och 
det lågande korset, är ett verklighetens föregripande av fantasiapoteosen i L. ö.
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När ditt sinne glödde,
Var dig jorden trång;
När ditt hjerta blödde,
Flög du hit i sång.

Njut en fröjd otalig,
Fäll din slöjas skir!
Du var der lycksalig;
Här du salig blir.» —

Hasta, sköna syster,
I vår chor tag del!
Än oss höra lyster 
Dina toners spel.

I en helgad yra,
Gif dem åter lopp! —
Lyssna! — Svan och Lyra 
Hopa dig hitopp!

Läran om sfärernas1 harmoni och stjärnornas musik hörde alltifrån an
tiken till det poesibärande godset genom tiderna. Den fanns hos Pytha- 
goras, Platon och Plotinos, den upptages i vår romantiska ålder av Tegnér, 
Stagnelius och inte minst av Atterbom själv. Den kunde följa platonska 
spår, då Schelling docerade att stjärnorna voro gudomliga väsen, idéernas 
avbilder, liksom den kunde träda i förbund med föreställningarna om en 
föruttillvaro, ett fall och en återerinring: så sker i Tegnérs St järnsången 
och, mindre dystert, i sagospelskören.5 Vad Atterbom läste in i detta motiv 
framgår av en pregnant mening i de anteckningar han gjorde för en fort
sättning av Iduna-recensionen.6 Den lyder: »Sjelfva sphärernas harmo
niska sammanklang, som är Poesiens högsta förebild, är på en gång elegisk 
och dithyrambisk i utförandet af sitt himmelska thema.» Det må vara oss 
tillåtet att inte gå in på tanken om sfärernas harmoni såsom poesiens 
högsta mönster: »Konst verldsharmonikan som echo svarar», förklarade 
ju redan Phosphorosprologen efter Schellings diktamen. Men det är an
märkningsvärt, att den bildar fästet för en sång som handlar om poesiens 
historia, om poesiens tragedi.

»På en gång elegisk och dithyrambisk i utförandet af sitt himmelska 
thema» — i denna karakteristik är st järnkor ens instrumentering både före
gripen och nära beskriven. Elegiskt, vävd av kvardröjande sorg och för
sonande visshet, faller anslaget i de tvenne klara och sublima strofer som 
höra till de omistliga i svensk lyrik, elegiskt är också det närmast följande 
partiet, ehuru verserna här äro bundna vid en konkret situation och sna
rare reciteras än sjungas. I den sjätte strofen inträder så omkastningen 
mot det dityrambiska elementet: tonen blir ljusare, svårmodet viker un
dan för segrande hänryckning. Och i de bägge sista stroferna ljuder ett 
alltmer medryckande excelsior, när stjärnorna kalla på sin stjärnburna 
syster. Vi veta att Atterbom kort före Lycksalighetens ö planlade en este
tisk avhandling, som han ville sluta med tvenne avsnitt »Religionens 
Poesi» och »Pygmalion (dithyrambisk romans)». Detta projekt förverkliga- * * 4

s Jfr Nilsson, a. a., s. 424 ff.
0 Dessa anteckningar förvaras i LUB. De torde stamma från 1821.
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des aldrig, men i sagospelet lever fortfarande drömmen härom, spåras det 
ursprungliga uppslaget:

Hasta, sköna syster,
I vår chor tag del!
Än oss höra lyster 
Dina toners spel.

I en helgad yra,
Gif dem åter lopp !7

Trots den konsekventa temaf öringen och det höga svinget är st järnkor en 
ingen organiskt fullgången skapelse. Den är en didaktisk epilog vari skal
dens strävan att inskärpa sagospelets etiska budskap råkar i en ömtålig 
konflikt med diktens lyriska lynne och där kompositionens linje brytes, då 
stjärnefåderns tal uppifrån paradiset föres in som en episod: att guden 
tidigare identifierats med självaste »Ur-Elden» böra vi också helst 
glömma. Ändå är det förunderligt huruledes Atterbom i denna kor och 
de anvisningar, som inleda och åtfölja den, lyckats illustrera sina teorier 
om skönhetens undergång och seger. I främsta rummet faller han därvid 
tillbaka på Iduna-recensionen. »Så är då poesien», heter det här, »i grun
den af sin natur, det inom ändlighetens gränsor fjettrade lifvets bön om 
förlossning, och religionen deremot det ur evighetens rymder ljudande 
svaret.» I sagospelet översättes denna prosaversion till bildsyn och celest 
hymn: Felicia, dvs. den sinnliga fantasien, sjunker ned till marken »i bed
jande ställning», medan Gud Fader och stjärnorna från höjden besvara 
hennes stumma bön. Vi nalkas som synes himmelfärdsmotivet, vilket Atter
bom logiskt upptager längre fram i samma recension och förbinder med 
offertanken. När det tragiska offret fullgöres, säger han, nedljungar en 
blixt — den gåtfulla ödessymbolen kan för tillfället lämnas därhän! — 
»och förtär med detsamma den slöja, som ännu, fastän glesnad, skymde 
den himlaburna och till sitt hem återstigande viljan för vår syn. Och så 
uppenbarar oss all äkta tragisk konst omsider ingenting ringare, än den 
från alla stoftets dimmor förklarade heliga menniskan; gudomlig sanning 
och skönhet i dess högsta för oss tillgängliga synbarblifning.»8

Jag återvänder till de inledande stroferna i vår dikt, modulerade kring 
beröringsbandet mellan Kärlekens och Smärtans livsmakter. En gång förut 
i sagospelet, i Malvinas monolog om regnbågen i det fjärde äventyret 
(s. 366), hade Atterbom besjungit Kärleken och Smärtan och sagt huru 
innerligt de båda förstå varandra. I deras djupa förbund låg, menade han, 
kristendomens luttringsmysterium förborgat. Därför kunde hans Malvina 
rättmätigt sia om det själens paradis, »Der gråt och leende så skönt förso
nas». Kanhända mindes Atterbom rentav, när han formade denna sista 
rad, en sentens i Schellings skrift om den mänskliga friheten: »Freude

7 Jfr min Mot Lycksalighetens ö, s. 40, 41.
8 Ställena i Iduna-recensionen läsas i Litterära karakteristiker, B. 1, s. 238, 271, 272. 

Man bör observera, att bilden av slöjan i det sista citatet är bevarad i versen »Fäll din 
slöjas skir!»; en motsvarande bild förekommer även tidigare i recensionen (s. 235). 
Då Atterbom i samma passus ordar om »den från alla stoftets dimmor förklarade 
heliga menniskan», närmar han sig Friedrich Schlegel, vars Geschichte der alten und 
neuen Litteratur hade tagit fasta på »die Verklärung des innern Menschen» i Cal- 
derons kristna dramatik. Se a. a., Th. 2, Wien 1815, s. 126 ff.
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muss Leid haben, Leid in Freude verklärt werden.»9 Men vi kunna lämna 
den fromme naturfilosofen åt sidan: det är inte tankekärnan, inte paran
det av tvenne abstrakta andliga begrepp, som förlänar stjärnkörens första 
strofer deras egnaste storhet. Det är snarast poesivärdena, ordmagien, det 
verbala trolleriet, med upprepningen såsom sitt främsta tekniska hjälp
medel. I dessa strofers sedan länge kända förebild, ett sentimentalt kväde 
av Fouqué, fanns visserligen icke blott den centrala sammanställningen 
»Lieb ’ und Leiden» utan tillika en hel skala itereringar. Men i st järnkören 
genomföres samma stilgrepp så koncentrerat, med en sådan rytmens sluten
het och växling, att stroferna uppnå en rent sakral verkan, ett prästerligt 
bindande och bevekande ljudfall. De genomförda upprepningseffekter, som 
Wallins storlinjiga och sonora retorik samtidigt tillförde vår andliga 
diktning, uppträda här nästan slumpvis, lyfta på en klangvåg av gripen 
romantisk fromhet.

Den understrukna didaktiken i körens senare hälft blir till befriande 
bildseende, då ett välkänt antikt st järnpar börjar sjunga och tindra:

Lyssna! — Svan och Lyra
Ropa dig hitopp!

Efter detta förtätade slutackord, kanske väckt av den markanta roll 
som Svanen och Lyran spela i Stagnelii Bacchanterna, kommer stillsamt 
en sista prosaanvisning: »Felicia uppreser sig. Hon ser Thanatos an
tända sin fackla vid den af Barnet framräckta liljan. Han svingar 
blosset åt öster; der glesnar mörkret, och en rand af morgonrodnad upp
går.» Om den operaaktiga anordningen och den djupträngande, ett världs- 
mysterium famnande undermeningen i scenen behöver nu ej ordas; i båda 
dessa hänseenden har den nyaste forskningen lagt frågeställningarna till
rätta.1 Endast den sista prosasatsen kan ännu påkalla ett förtydligande. 
I och för sig är ju dess åskådligt utvecklade belysningssymbolik långtifrån 
svårtydd, men beskrivningen blir mera sägande, mera innebördsrik, om 
man noterar, att sagospelet redan i annan form föregripit den. Ty det var 
detta som hade ägt rum i det fjärde äventyrets kör vid Svanhvits själa- 
mässa i domkyrkan:

Österns stjerna: Nåd, Försoning!
Blicka in i grafvens boning;
Åt dess natt gif morgonbnd!

Ljuset från Orienten, kristendomens, uppståndelsens under, dagas vid 
horisonten.* 1 2

Det femte äventyret i Lycksalighetens ö

e Från Atterbom och det kända stället hos Schelling går här en linje till Viktor 
Rydbergs poem Drömliv. Se O. Holmberg, Viktor Rydbergs lyrik, 1935, s. 135, 136. Jfr 
även i min Mot Lycksalighetens ö, s. 263, 264 vad Atterbom skriver till Malla Silfver- 
stolpe (17 okt. 1826) om lust och nöd, kärlek och lidande.

1 Se Fehrman, a. a., s. 78-80.
2 En anmärkning litet vid sidan må tillåtas! Professor Emil Liedgren har vänligt 

för mig påpekat den skuld vari själamässan i L. ö. står till den latinska hymnen Re~ 
quiescat a Idbore, fullständigare: Ncenia Heloisce et monialium juxta sepulchrum 
Abcelardi, möjligen från sen medeltid. Att Atterbom känt denna hymn förefaller dock 
föga troligt; bekantskapen torde ha förmedlats av ett tyskt poem, som ej angav sig 
såsom översättning från latinet. Jfr i övrigt min Mot Lycksalighetens ö, s. 234, 235.


