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de  och slöto endast en skenbar försoning; derföre äro en
Tassio,  en Ar iosto,  en Camoens icke evinnerliga mön
ster  ifrån verldslitterär s tåndpunkt,  ehuru ifrån mo
dern.  —  Snart  förkolnade romantiken,  då återstod en
dast det nya elementet ,  som slog under sig den vittra 
bi ldningen på de moderna språken. Nu inträdde den 
moderna  tidens andra skifte i alla Europas länder,  ehu
ru Fr an k r ike  al lena fått uppbära allt tadel för en ur
sinnig antikimitation. Nekas  kan ock e j ,  alt det var 
förnämligast der som Sångmön omlindades med antikens 
rosenband ,  nu förvandlande sig till j ernband ,  ehuru öf- 
verm ålade. Sångmön tvangs dock att dansa och visa 
sig g l ad ;  man kan lätt föreställa sig hviiken slags dans 
denna  liknade.  —  Stjernhjelm började den andra perio
den i Sver ige ,  en sansad antikimitation; antikimitation ur 
andra  hand inkom sednare,  genom Dalin ifrun Frank
rike.

Man kunde  måhända an m ärk a , att redan före Stjern- 
hjelm funnos i Sverige antik-imiterande skalder på mo
dersmåle t ,  t. ex.  Olaus Pe tr i ,  Messenius,  Chronander 
o. s. v. Detta  är  icke sant. Det hade varit önskligt 
att  så var i t ,  ty då redan hade formen visst blifvit mera 
renad och hast igare b i ldad,  än nu skett. Det  är ett lit- 
terär-historiskt  misstag,  att  påstå att den Svenska Poe
sien före Stjernhjelm så uppkommit ur antikens efterapan
de. Dessa dramatiska författare imiterade ej antiken, 
utan skådfSpel s §0111 under Medeltidens slut folkmässigt 
uppkommo och kallades antingen mysterier eller morali
teter. Olaus Petri  Tobias  hör till de förra,  som äfven 
sedermera tilläto att  äirinet hämtades ur  den profana hi
storien. Så är fallet med Messenius. Chronander hor 
i  sina stycken, såsom j a g  på ett annat ställe (Biogr. Lex . )
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visat,  till do sednare ,  ej till Aristophanis imi tatörer .  
All tså kan man med skäl kal la St jernhjelm den första 
Ant ik- imi ta torn ,  och dertill en sansad. —  Vitteirhetens 
låga  ståndpunkt  före hans tid har äfven sin g r u n d  deri ,  
att tiden före honom ej var gynnsam för konsten.  I  Sö
dern öfvade ej al lenast  l ä rde,  utan äfven adeln oc:h sjelf- 
va konungarne skaldekonsten.  Tiden var å ter  hos oss» orolig, 
politiska stormar öfverröstade Sångmön. Furstarme voro 
ej konstgynnande. Deras hof var ej Elisabeths eliler Me- 
dieeernes.  De hade hvarken hug eller tid att  upp mu n
tra den. Samhällets oroliga skepp drefs mellan factio- 
ner.  Aristokrat i  och Monokrat i ,  Catholicism och Pro te 
stantism stredo. Den sednare var aldrig gynns;am för 
konsten.  Det Lutherska  presterskapets pedanteiri fort- 
lefde ännu ,  såsom vi se t t ,  under St jernhjelms titrl, men 
nu kom f reden,  nu fördes spiran af  mera vetenskajpsbefor- 
drande F ur s ta r ,  och talenternas aristokrati  hyl lades nu 
mera,  utan att derföre allt g jordes ,  som bort g ö ra s  sär- 
skildt för konst  och vitterhet. D o c k , det saknades ock 
poetiska sni l len,  tills Stjernhjelm  uppstod.

Han var visserligen ingen secularman , sonn gjort  
epok för Europas litteratur , men obilligt och p a ra d o x t  är 
! I t . såsom nyligen ske tt ,  neka det ”han gjort  rualional- 

epok.” ålan må rådfråga våra Vit terhetshäfder <och man 
skall otvifvelaktigt f inna,  alt en hel ked ja  af ska ld er  i 
ii it i ; .i spår uppt rädde ,  hvilka visade att St jernhjel  ms Her
cules var  på sitt vis en ” Hercules i v a g g a n ,” och att 
man sedan tydligt ”ser till hans bedrifter.5 l i a n  var 
ingen Shakespeare,  men en mindre man kan g ö r a  epok 
i en nations l i t teratur;  särdeles i en sådan,  som var,  
som låg i linda till lians l id; en mindre man liar förr 
gjor t  e p o k . —  Han var ingen roniantifk  skald: lavarföre, 
hafva vi sett. Han  var en ant ik-imi te rande skalid, men



med san s, ty han ville’ ej blindt påtruga moderna öm- 
nen en ant ik prägel.  Ha n  tog saken r ig t ig t ,  ty hans 
bekantskap  med antiken förädlade fo rm en , och lärde ho
nom att  vara åskådl ig ,  hvilket är St jernhjelms största 
förtjenst.  Bristen på romantiskt  ä m n e , förlusten af sa- 
gominnen ,  har hindrat Stjernhjelm ifrån att ge oss ännu 
ypper l igare  dikter.  Men äfven en annan anledning har 
visat sig deri mindre fördelaktigt  verksam.

Denn a  egna omständighet  är  den ,  att skaldekon
sten var  för St jernhjelm en bisak och mera  en frukt  af 
yttre anledningar ,  än inre.  Den  st ränga vetenskapen 
fordrade sin man och det var genom denna som han 
ville forvärfva sin odödlighet.  Den glada vetenskapen 
idkade han endast på äldre å r ,  ty hans  första dikt är 
ifrån hans 4 5  år och denna,  l iksom de flesta af hans 
arbe ten,  är  en tillfällighetsdikt för hofvet. Den som ej 
s tämmer sin lyra ung,  fäster knappast  sedermera särde
les vigt vid ska ldekons ten , och anlitar den sällan annars 
än såsom en ti llfällighetsförströelse.  Skaldekons ten for
drar äfven sin man;  icke dermed sagdt, att  poesien ej trifves 
hos embetsmannen eller den lä rd e ,  eller såsom vove den 
ett handtverk,  som hvardagligen skulle drifvas; långt der- 
ifrån ! —  men vanan vid en poetisk verldsbetraktelse 
gmndlägges  endast i ungdomen,  underhål ls  ger.om poe
tiska studier och sjelfphantiseringar.  Sålunda blir dik
ten frukten af en inre nödvändighet. Det  ges poetiska 
na turer ,  som aldrig el ler  först sent kommit sig f ö r , emedan 
lilvets prosaiska bestyr länge eller al ldeles förqväft det 
poetiska svärmeriet ,  och sålunda hafva s tora ,  måhända 
de (till sin möjl ighet)  största skalderna förblifvit stumma, 
då andra ofta af  helt och hål let  yttre gynnande anledningar 
blifvit tvungna,  så att säga ,  att  handtverksmässigt upp- 
öfva sin ofta obetydliga förmåga. Till  de Förra hör St jern-



hje lm,  hvilken till och med Geijer ej kan f rånkänna poe
t iskt  sinne: ”alt i ett sa omfattande,  uppväckt  och lif- 
l ig t  sinne ssoin Stjernhjelms äfven finna poetisk klang 
(anklang?)  förvånar ej.” — Han ansåg sitt poeteri  för 
ett blott lekverk på en glad minut,  för att  1 0 3  andra ,  
men detta oaktadt har  dennes lek gjort  epok i national
litteraturen och Stjernhjelm bör anses för en ’ stor man 
af stilla evärdliga f ö r t j e n s t e r e j  blott för en ”stor,  
genialisk inangfrestare.” —  Det var dock skada  att 
han så sent följde sångmöns maning. Det  ä r  för sent 
att  vid 45  år bli romantisk och rätt lyrisk.  Känslans 
tid är förbi,  reflexionens är  längesedan bosatt i själen. 
Sålunda kunna vi ej kal la Stjernhjelm för J 7 :dels sek
lets största svenska lyr iker ,  ty d e t t a  ä r måhända Baron 
Carl Cripenhjelm, åtminstone såsom erotiker.  St je rn
hjelm lyckades mest i Epik  och Didakt ik ,  ehuru äfven 
han, såsom nedanföre skall  visas, gifvit oss icke obetydli
ga  saker äfven i lyrisk composition.

Stjernhjelm har  såsom svensk ska ld försökt  sig i
D id a k tik , L y r ik  och D ram atik . Till  D id a k tiken , läran
d e ,  beskrifvande och satiriserande poesi ,  höra Herculesf, 
Tidens Seder, Bröllopsbesvärs ihogkom m else; till L y r ik  
D en  hchigde A s tr i ld ,  Sonetter, E pigram nier  och tvenne 
gratulationer  ; till D ram atiken  B aletterna  och U pptagen.

Hercules , den bästa dikt i sitt slag  inom vår  Vit
terhet ,  är icke ett epos,  utan en a l legor iskt-didakt isk 
dikt. Episk är den icke,  ty någon egentl ig händelse
ked ja  berättas e j ,  och man lemnas i all okunnighet  om 
det  slutliga valet,  äfvensom ingen bestämd t id ,  om ej 
skaldens samtid,  utgör taflans historiska grund. Hercu
les är ej den gamla s to rv e rk s- ka r le n ,  utan en yngling 
i  al lmänhet ,  och hela arbetet  en personification af  de



inre rörelser ,  de tankeskif tningar, som slundom bestor 
ma ynglingaviljan och vilja bestämma den för ondt eller 
godt. Gnomiskt kan man såsom Hammarsköld ingalunda 
kal la  detta poem, ty en kedja af sedespråk är  det för
ingen del såvida först och främst beskrifningen omskif
tar med didaktiken och denna vidare ej uppträder i e- 
gentligen gnomologisk gestalt. Didaktisk är grundritningen 
emedan poemet vill lära;  allegoriskt är  det ,  emedan det 
skapa t  af  moraliska begrepp Gudinnor etc. t. ex.  L us t an ,  
D y g d e n , Rus o. s. v. Tidens rigtning var allegorisk. När  
de Gamle framställde personificalioner, så personificera- 
de de hvar idé,  tänkt  från en siirskildt sida,  ej hela
ideen ,  och deraf kunde ett naturting göras till motsva-
rig omklädnad af betydelsen, ideen fullt antaga egen
skapen af ett ändligt väsende. Så var Pallas visheten,  
en delegenskap hos Dygden, Diana var Kyskheten o s. v., 
men dessa egenskaper blefvo hela personer. Den mo
derna tiden lider intet storskifte af ideer,  den vill haf- 
va dem helt och hållet ,  men emedan nu ideen eger en 
outtömlig rikedom af kännemärken och sidor, kan ingen 
synlig bild förslå att  uttrycka dem; ingen phantasi för
slår alt inbilla sig deras totalitet,  derföre tager man till 
hjelp begreppet. Men Begreppet är sådant,  att det helst 
kas ta r  bort det tillfälliga, det enskildla, de speciella k än 
ne m ärk ena , behållande blott de allmänna. Nu har likväl 
konsten och dess a l s te r ,  skönheten, sin enda näring af 
det speciel la , det characteristiska i bestämdaste mening ,  
och skulle helt och hållet hungra sig till döds på all- 
männingar,  alltså kan aldrig konsten personifieera eller 
rät tare symbolisera Begrepp. Sådana personificationer äro 
masker  med tomma ögon och påskrifter,  ”detta ä r” N.N. 
Derföre tyckes också som skulle Stjernhjelm presenterat  
oss blott magra begreppsväsenden under namn Fru  Lus ta  
o. s, v . ,  hvarförutan ingen skulle igenkänt dem ; men en



Stjernhjelms åskådligt målande snille har  gifvit dem kött  
och blod,  samt lif. Och ingalunda må sådana al legorier  
utdömmas ur den nyare konsten,  emedan de äro de enda 
ersät tningarne för de Gamles symboliska Gudar,  äfven- 
som behandlingen dels ofta närmar dem till det symboli
ska ,  dels den sublima eller comiska genren ofta med 
särdeles f ramgång begagnat  dem. St jernhjelm lyckades 
att  ge sina al legorier mera  kött  och blod än vanl igt  , 
hvaraf artens arfsynder någorlunda afplanades. Han  vil le 
ge oss Lu s t an ,  men gaf  oss en lifslefvande, l iksom hi
storisk person ,  med genomlysande betydelse. Det ta be
visar att S. var  verklig poet ,  ty såsom Shakespeare 
säger:

The poet’s eye, in a fine frenzy rowling
Doth glance from lieav’n to earth, from earth to heav’n;
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknow n, the poet’s pen
Turns them to shape and gives to aery nothing
A local,  habitation and a name.

D enna ,  i högs ta ,  j a  i alldeles oöfverträfflig gr ad ,  
figurrnålande, episka och åskådl iggörande ,  förmåga är  
hufvudförtjensten i St jernhjelms Hercules,  liksom äfven 
i Tidens Seder och Bröllopsbesvärs Ihogkommelse,  ty upp
finningen i den förstnämnde är lånad ur  Andra Boken 
af Xenophons b ok ,  Socrates märkvärdigheter ,  och Silius 
Italicus i XV Boken om Puniska  k r ig e t ,  hvilket visser
ligen ej hindrar arbetets originalitet ,  ty behandl ingen , ej 
endast ämnets uppf inning,  grundar en vitter författares 
värde. Shakespeare lånade alla sina ämnen,  ofta i min
sta detal j ,  ehuru behandlingen och den poetiska uppfatt
ningen var  hans egen. Behandlingen är  högst episk,  
d. v. s. antik eller homerisk.  H är  kan man ofta se huru 
all naturefterapning bör vara beskaf fad ,  för att  tillika 
vara poetisk. Den hvardagliga verkligheten ä r  här med



trognaste pensel afmålad, men ej för cîess egen s k ul l ,  

eller såsom skaldens hela syfte och diktems värde endast  
deri bestode ,  utan den är mest der, för att uppenbara det  

högre väsendtl iga,  det inre af allt lif. Dygdens och la
stens yttre ä r  leimneligen motsvarigt mot deras inre,  och 
i stället for att öfverlåta sig åt den nyare tidens arf- 
synd ,  för mycken reflexion i heskrifningar, har Stjern- 

hjelm här gått medelvägen mellan tom, abstract och torr  

idealism och crass material ism; han har hvarken fram
ställt ideerna nakna eller så öfverlastade a f  grannlåter ,  
att  de ,  tryckta af bördan,  fly ur sin egen rustning. Han  

framstäl ler  stundom med verklig humor lifvets motsägelser, 

ty ehuru hans ädla an de ,  missbelåten med tidens förderf 
der  uttalar s ig,  så saknas likväl icke detta djupare skämt, 

som drifver sitt gyckel ej med individer, utan med hela 

verlden.  I dessa t renne didaktiska stjeken ser man o- 

inisskänneligt den äkta svenska anda, som lifvade skal
den ,  gammalärlig uppriktighet  och naivitet,  kärnfasta 

grundsatser öfver lifvets sedliga bestämmelse,  utan att 

personen på  något vis genom hans satir förnärmades. 
Desse  trenne skrif ter  äro affattade på det versslag,  hvari 
han är mönster. iKlangfull,  vexlingsrik och målande 

sluter sig hans hexaimeter smidigt till hvarje skiftning af 
innehåll.  Til l  dettai mästerskap i den techniska formen 

sluter sig sjelfva bildernas originella lif. Bilderna äro 

perlor  och smycken vid Sångmöns toilett. Sången kan 

visserligen vara skön och smakfull i enkel och oprydd 

d r ä g t , äfvensom blott bildrikedom, en Öfveriastning af 

prydnader och smycken, visserligen leker i ögat ,  inen 
snarare fördunklar  än förhöjer en i och för sig föga ut

märkt  ansigtsbildning. Bilder äro alltså ej det hufvud- 
sakliga i konsten. Juvelernren,  en sådan är för skön
heten qvickheten,  är icke Apollos prcmîerJVIinister. Dock 

ge stora andar  get na sin prägel åt hvarje uttrycket*



skiftning, l iksom himlens snil le,  so len ,  t r j cke r  sin bild 
sa väl pä verldshafvet och cascaden som pä groddammen. 
Med ett ord hilder böra ingalunda försmås eller nedsät
tas,  utan äro konstens skönaste pri/dnader. Sä  äro de 
hos St je rnhjelm på en gång originella och med vis måt 
ta inflätade. Enligt  Hammarskölds  sannolika conjectu
rer är  poemet författadt omkring 1GÖO.—  Hercules a n 
slog a lla Svens ka r ,  såsom man finner af samtida vittnes
börd; det var så omtyckt a f  Carl Gustaf:  ”att när en 
Herre hade läst  opp för Kungen St jernhjelms Herculem 
en gång i vagnen på en resa ,  frågade Kungen om han 
intet var längre än” troligtvis ä fven, emedan det såsom 
berättelse saknar slut. —  Märkvärdiga upplysningar far 
man af  St jernhjelms Hercules om den gängse folkläs
ningen under  dessa tider i Norden.  Der  ser man att 
Marcolfus,  Melus i na , Ocfav ian , F in k  Riddare lästes i 
svenska öfver sä t tn ingar , äfvensom Europas öfriga folk
sagor lästes på danskt  tungomål.  Något  särdeles in
flytande öfvadc icke denna ström af folkpoesi på Sveri
ges kons tpoeter ,  ty sjelfva Stjernhjelm hlef deraf ej ro
mantisk. Icke heller  känner  man,  det denna sagolitte
ratur väckt svenska folket till inhemska sagors diktande.

Det  beskrifvande,  el le r,  om man v i l l ,  det ep isk a ,  
elementet öfverväger i alla Stjernhjelms dikter ,  men man 
bör derföre ej f rånkänna honom lyrisk ka lle lse ,  utan 
de må lemnas oafgjord,  emedan han ej särdeles för
sökt sig i detta slag. —  Tidenr Sedar kallas med goda 
skäl af Hammarsköld för ett af  St je rnhjelms  a rbe ten ,  
likväl kan man ingenting säkert  bestämma om dess av- 
tenli. S p r å k ,  former och vändningar äro ganska lika 
dem i Hercules.  Det  ä r en skarp sa t i r ,  ett den tidens 
Svea, der den ethiska förtrytelsen äfven får nog mycken 
öfvervigt öfver den poe ti ska,  och humorns godlynnthet



uteblifvit.  De gamla ärbara svenskmanmasedernias fcir- 
skämning,  ett ogräs som såddes under tyslka kr iget ,  gick 
u pp i brodd i det falska solskimmer, som utstrålade från 
Christinas fiärdtulla liof och sedan för alltid rotfästades 
hos na t ionen,  väckte rättvisligen Stjernhjelins förtrytelse. 
Skalden,  såsom en inan frän de gamla da ga r , anade det 
förderf ,  som skulle maskfräta fosterlandets; sedliga kärna 
och han ( ska lde n , Stjernhjelm eller en annan) fattade 
lyran och sjöng Tidens Seder. Alla tidens fulaste sidor 
och olater framställas skoningslöst och troget för samtid 
och efterverld i detta panorama. Såsom Satir  är  delta 
stycke af ofvannämnde anledning ej fullt lyckadt. Satiren 
är  ett vågsamt skaldeslag. Mer än en bar strandat der. 
Antingen fräter en saltpetersyrlig bitterhet sönder poesi
e n ,  eller fryser poesien bort genom en allvarsam och 
kal l  reflexions isflägtar, eller blir naturimitation allt för 
hvardaglig och går  så i detal j ,  alt hvar och en af oss 
vore färdig att säga med Agiselaus: ”Jag har hört näkterga
len sjelf.” Man ser allt hellre in natura. Denna nä
ra anslutning till naturen,  denna naturimitation, är på 
en gång Stjernhjelms högsta förtjenst och hans fel ,  om 
inan så får kal la  en mindre grad af skönhet. Det är 
hans förtjenst^ så vida han är åskådlig och detta mera,  
än de flesta isvenska skalder under alla tider. Få  ega 
förmåga att med så fförvillande natursanning ge oss verk
ligheten äter  i dikten). Hvarje hans tanke och känsla 
antog en fullt motsv-arig gestalt och en form på sitt 
egna vis, gestaltade nära nog till lypor. I lan står
för evärdliga tider i motsats mot en mängd nyare skal
de r ,  särdeles lyr iska,  som så gerna frossa i subjeeiivi- 
tetens etherverld,  både till medömkan och löje. Man 
väntar sig ej i poesien en sönderdelning a f  känslor och 
reflexioner,  lika litet som man väntar si<r endast mono- 
tona , evigt oförmedlade relationer mellan e tt j ag och ett



icke -  j a g ,  el t  högre eîler l äg re ,  ett  vänligt eller ovän
ligt. Denna  den nyare lyrikens saknad a f  märg,  af för
medling,  af kött  och hlod,  hildsoliditet , åskådlighet  och 
phantas i , med ett ord objectivitet gör den ofta jämmerl igt  
t råkig och entonig. Från  allt sådant räddas Stjernhjelm 
genom sitt  f r i ska ,  k ra f tful la ,  poet i ska,  med l ifvet ,  verl- 
den och naturen förtrol iga kar lave t t ,  som ej l ider p ju n k ,  
luftseglingar,  subjectivitetscoquetterier och mera dylikt. 
Men denna åskådliggörande förmåga är äfven hindret för 
djupare poetisk ver ld så sk åd n in g , för romantisk ly r i k , 
som saknas hos honom. Förledd af sin lätthet att  må
l a ,  ski ld ra,  afbilda,  beskrifva och forma,  öfverflyttar han 
någon gång i dikten den hvardagligaste verklighet utan nog 
urval och fin tact ,  såvida all sl ik imitat ion,  om den skall 
lidas i poesi ,  måste tillika afspegla något djupare och 
innerligare lif. St jernhjelm är sålunda ofta genremålare.  
Genremålaren utan djupare hu m or ,  hviiken af  den ethi- 
ska indignationens rådande allvar ofta förhindras,  inne
har  endast  den lägsta grad ej allenast af poesi i allmän
h e t ,  utan äfven särdeles af beskrifvande diktning. Denna  
lägre art  af genremålning i poesien begagnar Stjernhjelm 
i Tidens Seder och Brålloprbr,svars ihogkommelse, hvil
kas  beskrifningar gå  för mycket i detalj,  för mycket in 
i det husliga lifvets penetral ier  , köket ,  sängkammaren , gar 
deroben och vinkä l la ren ,  hvilket  ock salig Blom rätt  an
märkt.  Och verkl igen ,  den förra uppräknar alla kläd
plagg och husgerådssaker på  nya modet ,  som fördöm
mes ;  den sednare dikten genomgår  alla besvärl igheter ,  
som äktenskapet  medför,  ifrån fästmanstiden till b röl lo
p e t ,  smekmånaden,  faderskape t ,  toffelväldet o. s. v. tills 
skalden på slutet målar  motsa tsen,  eller ett lyckligt äk
tenskaps alla behagligheter.  Det  är  mycket  af idyllen 
i dessa sat irer ,  skilnaden är blott att den enas natur- 
im i ta t ion |ä r  full a k  lugnt och stilla behag ,  den andras



a f  i roni.  Dock emedan mennislcan är p å  en gång en 
ande  och djur,  skall ”icke allenast det kroppliga,  menni- 
skans kropp och det den oingifvande kroppsliga,  utan äf
ven anden ,  allt  som rör sig inom den,  äfvensom dessa 
själsrörelsers inverkan på det kroppsliga,  när de vil ja 
y t t r a  s ig,  gå ut i det yt tre,  skildras i idyllen (och gen
remålningen).  Ej blott en afteckning af landsbyggden, 
af döda eller yttre t ing,  af husliga förrättningar ined 
största noggrannhet,  af t. ex. huru flickan väfver,  hur 
hon spolar ,  för spolen fram och ti l lbaka, huru spolen 
ser  ut  etc. ,  icke blott  en copia af detta kroppsliga och 
d jur i ska  fordras,  utan äfven en målning af huru menni- 
skan i okonstlade lefnadsförhållanden känne r ,  t änker ,  
n ju t e r ,  l ider ,  g lädes,  önskar,  t rånar,  afskyr,  hvårföre, 
hvarföre ej e tc .? ” (Lit.  F. T. 1837.  N. 32). —  Här 
försjunker beskrifningen ofta ifrån liflighet och sann idea
litet till en crass material ism, hvilket sällan är fallet med 
Hercules ,  ehuru dessa båda dikter äro till sin anda i 
hufvudsaken ofta så pass l ika,  att man med skäl har 
ka l la t  Bröllopsbesv. Ih. ,  egentligen bröllopsskrift, —  en 
af de otaliga under  17 och 18 seklet —  en tafla, en 
fortsättning, en utbruten målning ur Hercules. Det ,  hvari 
Tidens Seder och Brollo^ps B .  Ih, särdeles särskilja sig 
från Hercules ,  är företräidet af  costyrn, local ,  viss t id,  
hvilket icke alls finnes i Hercules,  icke till dess förtjenst, 
ty skalden,  äfven om h a n  vill försinnliga för oss den 
djupaste t anke ,  skali  gta oss dess afspegling i en hän
de lse ,  t i l lhörande en viiss tid och ort. Man blir aldrig 
rät t  tillfredsställd med Sagans D et var engäng,  hvil- 
ken formel också bevisar att  Sagan bekänt sig vara ”vin- 
gelfotad för jo rden .” Båda styckena Uro vigtiga för Se- 
dehistorien. Ofta ega de endast detta värde. —  I sitt 
»lag äro dessa trenne dikter de äldsta i vur vitterhet 
och beteckna ett språng i bildningen, Wieselgren
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må så vackert  som helst säga : ” Hercules är en skim 
b lomma, men visst ej en ros som utslagit i Mars ,  utan 
en Påskli l ja,  som,  utan allt underverk,  uppblomstrar 
skönast  bland Anemonerna ,  sedan Tussi lagineæ och Snö
l i l jorna  blommat ut.” —

En författare bör bedömas efter hvad han skrifvit,  
ej efter hvad han kunnat  skrifva. Så  bör äfven Stjern-  
hjelm bedömas. Alltså är  det en grym orättvisa mot en 
skalds minne, att säga honom bestämd för det eller det 
skaldeslaget ,  derföre alt han mest  och bäst försökt sig 
deri. Med sådana omdömen tyckes man al ldeles miss
känna  den rörliga och allkraftiga inenniskoandens mång
sidighet,  ty den kan i mer  än en r igtning uppenbara sig. 
Den  stora anden bindes ej af  vissa former,  han sväfvar 
öfver formerna, kastar  dem bort och väljer andra,  när  
honom behagar.  Naturkraf ten ,  och annat  än en natur
kraft  med medvetande är ej snillet och anden , skulle,  ef
te r samma ensidiga principers fortförande,  äfven kunna  
förklaras oskicklig att frambringa t. ex. tulpaner,  för det 
a tt  den på ett visst s tä l le ,  hindrad af klimatiska och 
geologiska bestämningar,  ej framalstrat  desamma. Snil
le t ,  alltsa St je rnhje lm,  hade om han velat ,  om också yttre 
omständigheter för öfrigt legat emot honom,  kunnat  öf- 
va hvad slags sångslag s Q m  helst. Hade  han ock tidi
gare  öfvat sångens kons t ,  hade han troligen äfven blif- 
vit stor lyriker ,  eller också om han i sina poetiska öf- 
n ingar sett annat än förströelser på en glad minut. Så
som redan sagd t ä r ,  den mognade ålderns betänksamhet  
bekufvade känslans mera lyriska utbrott och gaf  den 
episka och reilecterande rigtningen en öfvervigt ,  sum så 
ledes snarare var frukt  af omständigheterna än någon 
s lags oförmåga. L äng ta n ,  k lagan ,  minnet ,  fröjden och 
al la känslans fina skiftningar framblomstrade sällan re n t ,



utan bekufvades ofta a f reflexion eller beskrifningslust. 
P å  några s täl len,  särdeles i baletterna,  är hans lyrik dock 
an t ik ,  så till vida som det subjectiva liksom allt hos 
St je rnhjelm blifvit ganska objectivt. St jernhjelms Lyrik 
utgöres af 1) en mera refleclivtbeskrifvande panegyrik,  
2) lyrisk Sa tyrik,  3) Sonetter och epigrammer. Den 
första classen omfattar Heroisk Fägne-Sång  öfver Dr. 
Christinas födelsedag 1643 och Heroisk jubelsång 1644.  
Stjernhjelm var alltså nu 45 a 46  å r ,  och lyrikens tid 
var förbi. Båda äro tillfällighelsånger. Sådana äro ti
dens flesta. Det är märkvärdigt ,  att tillfällighetssången 
företrädesvis finnes hos de Nyare,  särdeles på tider, då 
vitterheten ännu ej nått sin blomslring, eller ännu ej 
öfverstått den naturpoetiska och konstpoetiska perioden 
och kommit till blomst ringst iden, alltid en innerlig för
ening af konst  och natur. Hos de Gamle gällde privat- 
lifvet ej så sä rde les ,  h vil ket är tvärtom hos de Nyare;  
hos de förra målade skalden hellre ointersserad, än han 
suckade öfver sitt eget  j ags  väl eller ve, hvarföre äfven 
lyriken hos de Gannle dels ej är särdeles r ik och oöf- 
verträiflig,  dels antiiken endast har att uppvisa få lyri
ska  sånger ,  soin lik;a de pindariska äro framkallade af 
yttre tillfällen. Desssa voro för Pindarus dock offentli
ga , ej privata. De  Nyare deremot , så länge , såsom sagdt 
ä r ,  ej det omedvetna i poesi blifvit genomträngdt af det 
medvetna,  så länge poesien är blott folkvisa eller lärd 
konstpoesi ,  anse ännu ej konsten för något annat än en 
först röelse,  en anrät tning,  som skall förhöja glädjen af 
privatlifvets tillfälliga och festliga fröjder,  eller förmil
dra sorgen under privatlifvets sorgligii§te stunder. Icke 
var  sången för dem den höga, på en gång om lifvets 
högsta ämnen lärande och menniskans högsta och rena
ste själskrafter fört jusande, Gudinnan; åtminstone var det 
hände lsen ,  att l ikasom det roande elementet blef tillfäl-



l ighctsvers öfvergick det undervisande elementet ,  som me
rendels icke blott uppträdde i t i l lfäll ighetsversen, till torra 
pred ikningar ,  utan magt  att  behaga phantasien och upp
väcka  förtjusning. Motsatser förenas först på bildningens 
höjder. Deraf  härleder sig att vår  svenska poesi  före 
Gustavianska tiden mest består  af  bröllops- och grafver- 
ser;  deraf  härleder sig att ock vår Stjernhjelm oftast är  
lillfällighetspoet. Denna  egenskap af tillfällighetspoesi 
är l ikväl i det hela ingalunda hinderlig för ett verkligen 
poetiskt snilles u tg ju te lser ,  ty hvad hindrar ett sådant 
att uppfatta den gifna tillfälligheten på  ett högre vis och 
utvidga dess betydelse till en al lmänt mensklig;  hvad 
hindrar t. ex.  bröl lopssångaren, att säga de allra vack
raste och mest poetiska saker om äktenskape t ,  kärleken 
och lifvet o. s. v. \  Också uppfattade både Stjernhjelm 
och i allmänhet  tidens bättre skalder saken så t. ex.  
Luc idor ,  som alltid tar saken först al lmänt och sedan 
tillämpar den speciellt på det gifna ämnet.  St jernhjelm 
har gjort  detsamma i sin enda bröllopssång,  Bröllopsbe- 
svärsihogkommelsen.

Dessa båda tillfällighetsdikter vid hoflester äro vis
serligen smickersånger till högheten på thronen ,  men 
detta smicker är ursäktligt.  Den förra sjöngs året  före för- 
mynderskapets slut ,  den andra samtidigt med Drottnin
gens egen regerings början.  Det  var förlåtligt att St je rn
hjelm,  som af Drottningens stora snillegåfvor hoppades 
det bästa för sitt fädernesland,  som skald såg dessa he n
nes förmåner idealiserade;  det var förlåt l igt ,  att han 
hopade al la epitheter på sin drot tning,  äfven om han ej 
ansåg henne fört jena desamma,  ty manad a f  den rege
rande att  förherrliga hoffesterna med ba le tte rne ,  eller 
s jelfmant,  enligt tidens sed till och med dertill  tvungen , 
uppvaktande med gratu la tioner,  kunde  han e j ,  utan att



stöta mot delicatessen , ge mindre loford. Man talar ej 
gerna rena prosan ined jordens högheter; till det super
lativa begagnar man gerna superlativer, älven om dessa 
l iksom i romarspråket  ofta betyda rätt och slätt positi
vus. Båda dikterna eg a flera vackra beskrifvande par
tier. Den första börjar  med den vanliga begynnelseform- 
let» på namnsdags- och födelsedagsgratulationer än i dag 
med en beskrifning af morgonen,  dervid Phoebus,  Auro
ra och Phosphoros få släppa till sitt l jus;  likväl hafva 
få skönare varierat  detta ämne än Stjernhjelm här gjort.  
Sedan Aurora infunnit sig med årsdagen af den drott
nings födelse,  som är  en ”mensklig Gudinna, desslike man 
ej skall i vida verlden f inna,” och åt hvilkenGudarne gett al
la de håfvor,  som pryda den enskilda menniskan äfvensom 
Drot tningen;  uppmanas derpå Svea män, att fira festen 
livar på sitt v is ,  hvilket firande också rätt lifligt beskrif- 
ves ,  hvarpå sången slutas med en bön för det höga fö
remålet.  Detta utsökta smicker,  som man vore färdig 
kalla väinjeligt,  om det ej vore så väl sagdt ,  af ofvan- 
nämde anledningar wovo ursäktadt och hade mer än en 
motbild i våra upply/sta ooh ”liberala” tider, finner inan 
icke i kröningssångem 1 0 4 1 ,  hvilken egentligen är en 
Panegyrik öfver den store Gustaf Adolf, praktfull,  man
l ig ,  full af foste rländsk  beundran för den odödlige hjel- 
ten och sorg öfver bans förlust samt slutas med en lif- 
l ig målning af den olyckliga belägenhet, hvari hans från- 
fälle försatte fäderneslandet ,  som likt ett vrak utan com
p ass ,  betyngt af sjö och sva ll ,  drefs omkring, tills ett 
räddningsmedel ,  ett ljus uppgick genom Christina,  en 
telning som snart  utbredde öfver Svp<1 Jand sina grenar ,  
r ika på frukt  och balsamljuflig lukt. Sången slutas äf- 
ven här med bön till Gud. Båda sångerna äro hållna i 
en högtidlig sti l ,  men dock kan man ej undgå att fin
na hvarjehanda uttryck,  In i lk a ,  såsom ej tillhörande den



högtidliga st i len,  nedstämma den sublima sinnesstämnin^ 
gen och göra den comisk.

Den hångde A s tr ild  kan man kalla en lyrisk Saty- 
r i k ,  emedan skämtsam käns la  af ovilja mot Astrild der 
utgjuter sig. Denna känsla är genomträngd af reflexion, 
likväl är hela anläggningen a f  stycket mera antik än mo
dern. Skalden har liksom de Gamle framställt  i en dik
tad händelse,  således i yttre bi ld,  en strid mellan kän
sla och tanke.  Kärleken blef här den hängde Astrild och 
tankens med känsla förenade reflexion vid melvetande af  
kärlekens besegrande lades i munnen på en åskådare af den
na Astrilds olycka. Så låter  Anacreon Cupido en stor
mig natt klappa på sin dörr och begära skydd,  men 
uppvärmd trätta honom med sina pi lar ,  en dikt ,  som 
endast betyder,  att känslan af  medlidande lätt  kan öf- 
vergå till kärlek. Denna St jernhjelms dikt är  en af hans 
och den nyare tidens lyckligaste imitationer af antiken. 
Det  leker en fin skalkaktighet ,  ett urbant skämt ,  genont 
he la  denna lilla dikt. Skalden var 01 å r ,  när han dik
tade den,  ett bevis,- alt en ungdomlig själ ej föråldras. 
D en  techniske formen är lätt och flytande, det hela gan
ska täckt.  — St jernhjelms sonet ter ,  så vidt vi känna,  de 
första svenska,  den ena till C hristina , den andra om 
Silkesmasken äro till sitt värde högst olika. Den förra 
smakar mycket af hofsmicker och köld eller bristande 
inspirat ion,  något som ofta inträffar vid sonetter ,  eme
dan formens svårighet,  särdeles när man begagnar ett rim- 
fattigt språk ,  hinner släcka inspirationens eld. Del ta 
har  ej sällan händt sjelfva Sonettislernas furste,  Petrarcl ia,  
äfvensom Shakspeare.  Den sedriare sonetten af Stjern- 
h j e l m , Silkesmasken , är deremot ganska  lyckad,  musika
l iskt  klingande och sinnrikt t änkt ,  hufvudeleinenter i 
Sone tten,  såsom skalden s junger:  ”Adelsjungfrun Klang


