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En sagodikt av Tieck — och »Lycksalighetens ö».
En opåaktad parallell.

Av F r e d r i k  Vet t er lund.

Som bekant har Atterboms stora sagospel samma dialogform som tys
ken Tiecks Genoveva eller Kaiser Octavianus, samma episka vidlyftighet 
och samma lyriska betoning. Hela dess uppbyggnad liknar alltså de tyska 
dikternas fastän dess poetiska värde är så ojämförligt mycket större. 
Atterbom svärmade ju tidigt för Tieck, och liksom samtiden i allmänhet 
satte han honom mycket högt, säkerligen för mycket. Tieck har i själva 
verket författat talrika saker som nu äro praktiskt sett oläsbara, han 
så väl som hans samtida Jean Paul med flera och själve Goethe. Å andra 
sidan finns det i vår tid litteraturhistorici, som lika avgjort underskattat 
»ärkeromantikern». Icke minst för dem som lägga särskild vikt vid det 
utvecklingshistoriska borde dock Tieck få vara en betydande skald. 
Ty har än hans rika inneboende lyrism sällan utkristalliserats till egna 
konstnärligt färdiga dikter, var den med sina luftigt svävande klanger 
och intensiva färgsensationer på sin tid så suggestiv, att åtskillig konst
närligare romantisk lyrik hos andra har spirat fram ur eller har förtätat 
tieckska stämningar, eller åtminstone påverkats av dem i färg och vers
melodi (hos Eichendorff med flere tyska romantiker, hos vår Atterbom).

I synnerhet var Tiecks natursinne en mycket vacker poetisk tillgång. 
Inte bara i sådana för all framtid präglade lyriska rader som »mond- 
beglänzte Zaubernacht die den Sinn gefangen hält» etc. utan i flera prosa
verk, i sagorna och även i »Sternbalds vandringar». Vi skola se hur Tieck 
härvidlag alldeles på egen hand och redan på 1790-talet är en fullfjädrad 
romantiker i ordets mera centrala mening. Utom naturmystiken ingår 
däri känslan för det underbara överhuvud, som »kan blanda sig med det 
vanligaste», för drömmen och drömlivet, för den hemlighetsfulla skräck, 
som från själens nattsida kastar sina skuggor in i det ljusare natursvärme
riet, för den stundom måttlösa längtan till ett drömt skönhets- och lycko- 
land. Detta allt utgör Tiecks sagopoesi. Att Goethes lyrik och stundom 
Goethes prosa ibland förnimmes bakom Tiecks, att vissa ferment ur Goethe, 
dem vi med skäl kunna kalla romantiska, överförts till Tiecks som så 
många andras diktning, motsäger inte att allt hos Tieck får en ny, om 
man så vill excentrisk betoning.

Den lilla drömskildringen »Die Freunde» är i mycket hög grad en tidig 
exponent för allt detta, rent representativ för riktningen. Det har då sitt 
intresse för oss svenskar, att den under blygsamma former är en liten 
parallelldikt till vår litteraturs största romantiska skaldeverk.

Visserligen hade den unge Tieck, sin natur likmätigt, inställt sig på sin 
blivande gärning då han före någon annan litterat kastat sig över »roman
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tisk» dikt som gamla spanjorer och Shakespeare — särskilt sysslande 
med »det underbara» hos den senare; han betraktade »Stormen» och »Mid- 
sommarnattsdrömmen» som verkliga drömmar. Men å andra sidan skrev 
ju den penningbehövande unge mannen de »strutsfjädershistorier» för 
den gamle upplysningskumpanen och bokhandlaren Nicolai, vilkas fi- 
liströsa förståndsmässighet skulle framföra Mcolais bildningssynpunkter 
och litterära smak. Och det har ju ofta påpekats som ett kuriosum att 
Tieck på så sätt började i Berlinupplysningens tjänst.

Men den allra sista i raden av dessa torra historier i deras näst sista 
band är av helt annan art, en färgskimrande fjäril bland ledsamma grå 
larver. I samlingen bär den som titel endast numret 35, först när Tieck 
sätte in den i »Skrifter» 1829, fick den sitt namn. Men så mycket stred 
hela andan och tekniken i »Vännerna» mot den vanliga andan i struts- 
fjädershistorierna, att Tieck måste ursäkta sig inför den snusförnuftiga 
publiksmaken av 1797 både i ett förord och en liten efterskrift till berät
telsen. »Författaren utbeder sig läsarens tillåtelse att avsluta denna del 
med en liten dröm, en lek av fantasien . . . Man kan inte alltid tro det 
trovärdiga, mången gång uppsöker man det underbara för att riktigt 
innerligt glädja sig däråt. Då framträda minnen ur det förgångna, eller 
underbara aningar leka för oss eller vi skapa oss sällsamma världar, som 
vi låta uppstå och försvinna» m. m. Lägg märke bara till vokabulären i 
denna utgjutelse: dröm, fantasi, underbar, sällsam, minnet, det förgångna 
— inom det lilla utrymmet så många av de särskilt romantiskt betonade 
ord, som sedan under årtionden skulle prägla den nya poesien i skilda 
länder. Här uppträda de i samlad trupp hos den tyska nyromantikens 
förste ledande poet.

I alldeles motsvarande grad är själva det lilla stycket »Vännerna» den 
nu kommande tidens romantik i mycket kort men mycket typiskt sam
mandrag.

Innehållet är följande. »En vacker vårmorgon» går en man, i vars förnamn 
Ludvig man velat se Ludvig Tiecks eget, att besöka en sjuk vän. På vägen sätter 
han sig ned på ett kullfallet träd för att läsa dennes brev, som ivrigt manar honom  
att infinna sig; ännu en gång vill vännen återse honom. I sin barndom har Ludvig 
trott på trolldom och övernaturlig hjälp, nu vågar han ej hoppas därpå. Därmed 
kommer han in på sina tidigaste barndomsminnen. Då han nu fortsätter vand
ringen, glömmer han att vännen är sjuk och fördjupar sig i sina egna naturstäm
ningar, reflexioner och minnen. Bland annat tycker han sig se en skräckinjagande 
kvinnobild, varom han fantiserat i barndomen att hon m ött honom på alla ödsliga 
platser. Landskapet förefaller nu allt mera förtrollat, och plötsligt öppnar sig 
bakom tunga dunkelröda moln en vid utsikt: en slätt med ett palats i tusen och 
åter tusen färger etc. etc. »Ljuvliga röster» sjunga en sång till vandringsmannen 
därnere och kalla honom upp till dem. Utan att betänka sig träder Ludvig över 
en glänsande tröskel in i slottet. Dörrarna sluta sig bakom honom, röster ur det 
innersta palatset ropa honom och se! —  i ett nu ha alla gamla sorger utplånats, 
all gammal längtan stillats, ett i varje avseende strålande magiskt félandskap 
möter honom i en trädgård, dit han vet sig kallad. Han är överlycklig. Och här 
föres han fram till en grupp höga kvinnogestalter av överjordisk men i viss mån 
skräckinjagande skönhet; endast darrande vågar Ludvig närma sig. Den skönaste 
av kvinnorna säger att de länge väntat honom, och han förklarar nu, hur alla hans 
»aningar», hans »önskningar», hans »fantasier» (man lägge märke till de typiska 
orden) ha m ötts av den fullaste verklighet; hans egen lycka smälter samman med 
landskapets härlighet under den klara himlen, vilket är tieckskt och romantiskt. 
Om aftonen, när han på féns inbjudan skall gå till vila i deras slott, undrar han 
dock om han ej drömmer allt detta men slår sig strax på fingrarna —  jag otrogne
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D etta är den sköna verklighet som besjälar mig, och m itt förra tillstånd var kanske 
blott en svårmodig dröm.

Under natten får han visserligen en förnimmelse att landskapet dystert ändrar 
sig, och han rädes. När han vaknar förebrår han sig att jordens dunkla minnen 
på detta sätt hänga efter honom.

En ny gyllne morgon rinner upp, de sköna kvinnorna äro lika älskvärda, han 
lever detta lycksalighetsliv i fem dagar. Men somliga aftnar ljuder en tupps ga
lande i närheten — då bli féerna bleka. (Varför?) Själv tänker han på det glömda 
j ordelivet, han lutar sig genom fönstren för att återfinna landsvägen som han skulle 
ha gått och som borde finnas därborta . . . Felas mig något? Är min lycka ej full
ständig? Och då hans väninnor fråga varför han ser så betryckt ut, talar han 
om att han hade en sjuk vän som han knappt kom ihåg —  kunna ni göra honom  
frisk? —  Din bön är uppfylld, svara de.

Men nu vidrör han något farligare: om det ej även i deras rike finns vänskap 
och kärlek som på jorden, varifrån han just trånat hit för att få känna dessa full
komligt? Då, ger honom fén det ödesdigra svarer, har han på  jorden blott längtat 
efter jorden  och inte vetat vad han gjorde när han längtat hit. Men trånar han 
häftigt tillbaka till jorden, får han fara. Ludvig ser nu att fén just är den höga 
kvinnogestalt, till vilken han som barn oemotståndligt dragits fastän han varit 
rädd.

Han beger sig från slottet långt ut i ett vilt berglandskap, och där möter honom  
en man, som han ej känner men som säger sig vara hans sjuke vän. Omöjligt! 
Du är mig en ren främling. —  Därför att du nu ser mig sådan jag är, inte som förr 
ser dig själv i mig. Stanna därför kvar här, där ej kärlek och vänskap finnes och 
all illusion förgår.

Men då blir Ludvig utom sig. Är det verkligen så, då vill han återvända till 
den kära jorden, där vi känna igen varandra under illusionens slöja. Vännen 
invänder: det skulle ej hjälpa dig, du ville genast tillbaka hit till félandet, jorden 
skulle synas dig fattig och grå. Ludvig bedyrar nej —  i samma ögonblick vaknar 
han ur hela drömmen vid det att någon ruskar i honom där han ligger bredvid 
trädstammen. Och se, nu är det verkligen hans vän som han naturligtvis genast 
känner. Vännen har plötsligt blivit frisk —  under Ludvigs dröm hade ju fén lovat 
honom det, men varken kausalt eller temporalt sammanhang betonas här.  ̂Vännen 
hade emellertid velat gottgöra den förskräckelse hans brev måste ha vållat, så
lunda rest till Ludvig och nu funnit honom på halva vägen sovande.

Ludvig är glad att ha återfunnit sin jordiska verklighet men tycker det vore 
underligt om det ändå funnes féer. De finnas, säger vännen, men det är ej sant att 
de lyckliggöra människorna. De nedlägga blott i oss orimliga lyckodrömmar, som  
göra att vi för litet akta den sköna jorden.

Tiecks »Vännerna» är alltså en bland de många sagor om fé- eller önske- 
landet, som alla tider hägrat i folkens dröm. Men det är ju även ett mo
tiv, som framför andra var centralt för romantiken och som hos oss sven
skar fått sin kanske storslagnaste behandling, nämligen i Atterboms 
väldiga idédikt Lycksalighetens ö. »Vännerna» är emellertid typiskt icke 
blott till motiv utan till stämning och språk.

Den oinskränkt lyckliga tillvaron blir i sagorna gärna estetiskt beto
nad, hjälten kommer till en plats med vackra kvinnor, vackra slott och 
parker o. s. v. Romantikens skönhetskult potenserar givetvis allt dylikt; 
hos Atterbom anknyter sig ju själva den djupsinniga filosofien i dikten 
därtill, blir problemet om skönhetens tragedi, om skönhetsdyrkans otill
räcklighet ifall den kommer en människa att svika sina uppgifter i verk
ligheten.

Den unge Tiecks lilla berättelse vill ju också prestera ett stycke pro
blem. Redan under sin dröm får Ludvig höra först av fén, därpå av sin 
vän innan han känner igen honom, att kärlek och vänskap icke finnas i 
félandet, att de blott äro illusioner, att Ludvig, när han längtade efter 
dem, blott längtade tillbaka till — jorden. När vännen sedan verkligen
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står vid hans sida, när han känner igen honom och reellt förnimmer vän
skapens värme, är han som vi hört glad att ånyo befinna sig på denna 
vår jord, löst ur overklighetens förhäxning. Likt de flesta av sägnernas 
lyckoland blir således även det tieckska i längden otillfredsställande, 
och kan man säga att »Vännerna» är ett stycke tidig romantik, är det även 
ett tidigt stycke romantisk självbesinning. Längtan efter det sköna får 
icke ens här, som hos Atterbom, någon slutlig högre förklaring. Let ta
las blott om de orimliga krav, som féerna själva ingiva, så att männi
skornas verkliga liv förgiftas och dess största värden missaktas.

Atterboms hjälte Astolf blir lycksalig genom sin kärlek till Felicia. 
Tiecks Ludvig blir det i sin dröm utan särskilt angiven orsak, ty något 
erotiskt mellan honom och féerna antydes ej. Varför då? Sannolikt blott 
som lycklig sinnesstämning, den som av opåvisbara, omedvetna, psyko- 
logiskt-fysiologiska orsaker kan gripa människor lika väl som plötslig 
nedstämdhet. Sedan kritiseras denna omotiverade lycka som saknar 
realitet, eftersom den är oberoende av jordens starkaste lyckorealiteter, 
»illusionerna» kärlek och vänskap. Let kan ju sägas ligga ett visst djup
sinne däri, om än kritikens berättigande blir diskutabel.

Sedan naturkänslan. Let vårglada, morgonglada, färgglada ger ju en 
tiecksk livsstämning som anslås i själva upptakten. »Let var en vacker 
vårmorgon då Ludvig Wandel gick ut . . . det muntra solskenet glänste 
i det ljusgröna lövverket», och skogens fåglar fira ett poetiskt liv utan 
sorger. Med samma känslobetagenhet ser han den purpurröda kvällen 
färga molnen, när de stora skuggorna falla och näktergalen klagar; »rui
nerna lågo långt bakom, alldeles övergjutna av röd glans». Som man kan 
vänta, uppstiger i sinom tid »en underbar måne; alla blad tändas av glan
sen, ängarna glöda» — den tyske litteraturhistorikern Steinert påpekar, 
hur Tieck gärna brukar dylika ord för att giva sina färgsensationer ett 
slags lyskraft. Stilla trädgårdsgångar, sällsamma gröna skuggor, spring
vatten som bli gyllene och stiga högt mot den klara himlen. I sådant är 
Tieck föregångare till Atterbom och Eichendorff och har sannolikt påver
kat dem båda. »Han satte sig ned och märkte det magiska skymnings- 
sken som bröt sig genom det täta lövverket.» Let är i detta romantiska 
landskap rörelse och aktivitet. Blommorna bli »större för hans fötter», 
»aftonrodnan glöder starkare», hela naturen lever så snart Ludvig träder 
in i sin dröms landskap alldeles som när hos Atterbom hans hjälte först 
uppträder på Lycksalighetens ö. »Let uppstod ett klingande sorl i det 
höga gräset och stråna böjde sig mot varandra som om de samtalade . . . 
Nu klingade och tonade allt, tusen sköna röster hördes genom varandra, 
sånger lockade, toner slingrade sig om toner.»

Så är det palatsromantiken som fordom på Armidas förtrollade ö hos 
Tasso eller sedan hos Atterboms Felicia: »ett palats med tusen och åter 
tusen färger, sammansatt av idel rörliga regnbågar med guld och ädelste
nar». Ett »Zauberschloss» i omgivningar med brokiga, »aldrig sedda» 
fåglar, blommor höga som buskar, präktiga rum fulla av glans och sång 
och dans, lågor som fladdra genom det gröna gräset — små lustiga upp
vaktande andar — vi känna igen det mesta ur Lycksalighetens ö. Och 
likväl har Atterbom nog ingenting direkt ur Tiecks skildring, som för 
övrigt alls icke kan jämföras med hans i genomförd detaljerad konst.

Och palatsets innevånare, féerna, »upphöjda kvinnogestalter större än



vanliga människor och med något skräckfullt i sin överjordiska skönhet» — 
här tänker man ju på tärnorna vid Felicias hov. Men hos Tieck äro de i 
motsats till dessa alls inte individualiserade, det säges blott att »den 
skönaste» talar till Ludvig, och det förskräckande och storvuxna sakna 
Felicias tärnor.

Slutligen själva själsskildringen — på olika punkter även den redan i 
»Vännerna» typisk romantik. Ur »medvetandets bakgrund», det vi nu 
kalla det omedvetna, framträda bilderna mot det upplysta synfältet i 
själen — som minne, som dröm, som aning. Så fort Ludvigs dröm bör
jat, komma »alla minnen ovillkorligen tillbaka ur hans tidigaste barn
dom», ur »det förgångnas djupa avgrunder» framstiga de otydliga fantom, 
som fladdra omkring utan gestalt, älskliga som hänryckt honom eller 
andra som förskräckt honom. »Den första kärleken omgav honom med 
sitt morgonskimmer.» »Som en morgonsol stod för honom hur han först 
lärt känna poesiens njutning» — här ha vi ju riktningens innerliga dyr
kan av poesien. »De mest ovissa aningar i mig erhöllo form och utstrå
lade skimmer — hur har jag icke sedan dig att tacka för allt, du fanta
siens och diktens gudomliga konst.» Också andra barndomsminnen upp
taga honom i drömmen och göra honom betänksam, också betänksam på 
sig själv. Han kan ej klara ut det. Det liknar »gåtfulla böcker med bro
kiga figurer som snabbt öppnas ett ögonblick och lika snabbt slås igen.»

Det är drömpsvkologi detta, berättelsens huvudmotiv försiggår ju i en 
dröm, och man vet vad drömlivet och den mer eller mindre obestämda 
drömsymboliken betytt för hela riktningen. Den stiger upp ur det omed
vetna och blir till gestalter, ofta fladdrande, gåtfullt som Tieck skildrat. 
Här icke blott drömmer Ludvig utan han drömmer att han drömmer 
och reflekterar därpå: kan ej den ena drömmen i oändlighet stickas in i 
den andra? I en inre dröm har Ludvig en skräckförnimmelse som åter 
utplånas av en lycklig morgon! Skall denna skugga in i lycksalighet sri
ket antyda lyckans irrealitet? Ludvig har dock lyssnat till félandets 
lockelser även i sina vakendrömmar alldeles, som Atterboms hjälte läng
tat till sitt ännu okända drömland. Ludvig har hört »underbara melo
dier som tonade mot honom liksom från fjärran stränder» — dagdröm
men så väl som nattens ger största spelrum åt romantikens typiska lösen
ord. I den sång Ludvig får höra när han närmar sig slottet ha vi på några 
få rader »längtan», »fjärran fröjder», »önskelandet», »trollslottet». När 
han fått stiga in, känner han sig full av samma osägliga lycka som Astolf — 
och dock äger Ludvig'ingen Felicia. »Så har den då blivit min, den gyllne 
tillvaro, dit alla mina sinnen, mina aningar, mina önskningar ha flugit 
etc.» Sin gamla tillvaro har han nästan glömt, han känner sig som ny
född. »Varför skrattar man åt våra drömmar och förhoppningar, då de 
likväl kunna uppfyllas förr än man tror?» Så frågar sig Ludvig på höjd
punkten av sin lyckodröm hos feerna; dock tillägges det, betecknande för 
den tvesyn, som aldrig var riktigt främmande för ironikern Tieck: Var 
står då nu gränspelaren mellan sanning och villfarelse?

Atterboms poesi var ju, jag upprepar det, i ungdomen påverkad av 
Tieck, vars versmelodi spåras kanske särskilt i hans ottaver och vars 
naturbesjälning t. ex. i Prinz Zerbinos episod om poesiens trädgård av 
gammalt konstaterats i Lycksalighetens ö.
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Men finnas spår just av »Vännerna» i sagospelet, där så mycket är 
parallellt med prosanovellen? Har Atterbom överhuvud läst denna innan 
den 1829 omtrycktes i en del av Tiecks »Skrifter», läst den i dess första 
edition, i Strutsfjädershistorierna av 1797? Dessa finnas i varje fall inte 
bland de Atterbom tillhöriga arbeten av Tieck som upptagas i förteck
ningen på Atterboms efterlämnade boksamling. »Skrifterna» från 1828— 
29 finnas däremot — men då var Lycksalighetens ö redan utgiven.

De spår man ville tänka sig borde röra bestämda enskildheter. Atter
bom var ju ingalunda blyg att tillägna sig sådana ifall han tyckte om 
dem. Att »Vännerna» djupt slagit an på honom, är nog så säkert. Några 
oomtvistliga direkta lån torde dock ej kunna fastställas. Desto mer an
märkningsvärd blir då parallelen mellan de två diktverken, likheten i 
romantisk sensibilitet och romantiskt uttryckssätt.


