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Miscellanea
Suckarnes mystär och Essay on Man
Av SIGVARD LINDQVIST

Tvenne lagar styra mänskolivet,
tvenne krafter välva allt, som födes
under månens vanskeliga skiva.
Hör, o mänska! Makten att begära
är den första. Tvånget att försaka
är den andra. Skilda åt i himlen
en och samma äro dessa lagar
i de land, där Achamot befaller,
och som evig dubbelhet och enhet
fram i suckames mystär de träda.
Mellan livets sorgesuck och dödens
mänskohjärtat vacklar här på jorden,
och vart enda andedrag förkunnar
dess bestämmelse i sinnevärlden.

[----- 1
Mänska, vill du livets vishet lära,
o, så hör mig! Tvenne lagar styra
detta liv. Förmågan att begära
är den första. Tvånget att försaka
är den andra. Adla du till frihet
detta tvång, och helgad och försonad,
över stoftets kretsande planeter
skall du ingå genom ärans portar.
Få svenska diktrader har en så central ställning som
dessa från Stagnelius’ Suckames mystär och djupsinniga
kommentarer har gjorts av de lärde. »De paulinska och
platonska tankegångarna är här förbundna med mytologi
ska föreställningar och spekulativa idéer, med Schellings
naturfilosofi - där universum ter sig som »ein Wechselspiel von Hemmen und von Streben» - Hegels dialektiska
logik, vari världsprocessen uppfattas som en kamp mellan
stridiga tendenser, en enhet av fientliga motsatser. Med
hjälp av uråldriga gnostisk teologi, teosofi och modema
filosofers metafysik, med uppbjudande av sina sista kraf
ter, har det lyckats Stagnelius att böja sig utan klagan och
knot inför den hårda nödvändigheten, angiven i de två
första raderna: Suckar, suckar äro elementet/ i vars sköte
Demiurgen andas.» Så skriver Böök i Stagnelius, Liv och
dikt, 1954, där hon sammanfattar sina under nästan femtio
år bedrivna studier i skaldens diktning. »Romantikern har
här gett sin innersta livskänsla den högsta klassiska kons
tens fulländning».1
Sten Malmström, som bl. a. undersökt vilka genrer
Stagnelius utnyttjat, säger följande om samma dikt: »Lä
rodiktformen med dess konsekventa tankeutveckling och
dess demonstration av generella satser i talande, vädjande
exempel har varit en naturlig form för tankediktaren och

förkunnaren Stagnelius. [---- ]| Den. dikt dar sålunda läi©diktformen är genomträngd av Stagnelius* känsla, är Sno
kames Mystér»2
Böök och Malmström tycks aldrig ha slagits av den
anmärkningsvärda, överensstämmelse som jag .bär fil. nrgera med 1700-talets främsta lärodikt, Alexander Ptopes
Essay on Man, 1733-34, som årtiondena, före och efter
sekelskiftet 1800 såldes både på originalsprälkef och i
översättningar till olika språk också i Sverige.9 Aven Slag*
nelius’ dikt handlar ju om »mänskolivet».
I Epistle II möter vi följ,ande rader:
II. Two Principles in human nature reign:;
Self-love, to urge, och Reason, to restrain;
Nor this a good, not that a bad we call,
Each works its end, to move or govern all.:
And to their proper operation, still,
Ascribe all Good, to their improper 111.
Self-love, the spring of motion., acts the soul;
Reason’s comparing balance rales, the whole,
Man, but for that, no action could attend.
And, but for this, were active to no end:
Fix’d like a plant on his peculiar spot.
To draw nutrition, propagate, and rot;
Or, meteor-like, flame lawless th.ro’ the void.
Destroying others, by himself destro’yd.4
På franska, ett för Stagnelius aktuell språk, låter det sä
här:
Deux puissances dans VHomme exeicent leur empire,
L’une est pour 1’exciter, I’autre pour le oonduire:5
Den första översättningen til svenska kom 1765 och
upphovsman var I W Liliestråle, Där lyder lademaa,:
Två krafter hos w år sial dess hela. weckan ivålla:
SJELFKÄRLEK, att ge drift; FÖRNUFT, att återtåfla®
Och redan nio år därefter kom nästa översättning, mi på
»obunden svenska» av I IL Odhdins:
Tvänne hufvud-krafter regera Meaniskaii: egenkäridkcii
som äggar och förnuftet som håler tillbaka;'
1814 belönades så en vitter jurist, hcvrSttsassessoin
Joh. Wetterbergh i Jönköping, med Andra Guldpenningen
av Svenska Akademien för sin översättning* kallad MIENNISKA.N, Filosofiskt Skaldestycke i fyra. bref af ALEX
ANDER POPE. Den trycktes sedan, av det bekanta
lundströmska tryckeriet i Jönköping år 1817. Där läser
man (s 21):
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II. Två krafter man hos menskan herrska ser;
Sjelfkärlek drift, Förnuftet reglor ger.
Ond eller God ej någon kallas bör;
En rörer allt, en ordnings spiran för.
Af deras rätta bruk uppstår allt godt,
Af deras missbruk föds det onda blott.
Sjelfkärlek närer själens verksamhet,
Förnuftet, lugnt, det hela styra vet.
Med detta blott blef menskan lättjans rof,
Och med den förra, verksam utan hof.
Hon skulle än lik plantan ur sitt frö,
På samma rum utveklas, alstra, dö,
Än som en lusteld genom rymden förd,
Förstöra andra och bli sjelf förstörd.
När man jämför Popes och Stagnelius’ verk, framstår
naturligtvis skillnaderna i de två diktarnas livs- och män
niskosyn mycket tydligt. »Self-love, to urge» står mot
»Makten att begära», och »Reason, to restrain» mot
»Tvånget att försaka». Alltså upplysningsmannens
universalmedel, förnuftet, mot romantikerns livserfaren
het. Harmoni och enhet måste människan enligt Stagneli
us kämpa sig till. De är inte som hos Pope något självklart.
»All discord [is] harmony not understood.» »Essay on
Man blev den problemfria optimismens katekes», som F J
Billeskov Jansen säger.8
Pope betraktar människan från kylig distans utan märk
bart personligt engagemang, medan Stagnelius’ ord - trots
de formella apostroferingama »Hör, o mänska!» och
»Mänska, [----- ], o, så hör mig!» - gör ett djupt personligt
intryck. Sannolikt sammanhänger det också med att hans
dikt i så långt högre grad är gestaltad, dvs. att känsla och
tanke är sammansmälta. Dessutom är den ju språkligt och
rytmiskt överlägsen Popes prosaiskt resonerande rader.
»Self-love, to urge» är i sig ett uttryck med etiskt tvek
sam klang, medan »Makten att begära» antyder en i män
niskan inneboende naturkraft, som diktaren inte som
Pope i den följande texten behöver försvara. Däremot är
»Reason, to restrain» en rent inommänsklig, närmast in
tellektuell plikt, medan Stagnelius’ »Tvånget att försaka»
är, i vaije fall kan vara, utifrån ålagt människan. På så vis
uppstår en konflikt mellan henne och en utommänsklig
makt.
Stagnelius låter förmågan att »begära» bli människans
inneboende livskraft, vars yttringar hon dock ofta tvingas
»försaka». Parallellen till diktens senare tal om »liv» och
»död» samt »i himlen» och »i de land, där Achamot
befaller» är därmed klar. Denna religiösa och värderande
dualism saknas helt hos Pope, som redan från böljan säger
ifrån: »Nor this a good, nor that a bad we call».
Den svenske diktaren talar emellertid både om »dubbel
het» och »enhet», och avslutar dikten med en maning till
sig själv och andra att acceptera »detta tvång» att försaka,
allt i syfte att bli »helgad och försonad» (klart religiösa
uttryck) för att slutligen »över stoftets kretsande plane
ter», dvs, efter döden, »ingå genom ärans portar».
Kanske skall man dock uppfatta denna stoiska uppma
ning: »Adla du till frihet detta tvång» som ett tecken på att

Stagnelius vid tiden för diktens tillkomst - 1820 (»på
sannolika grunder») enligt Bergstens bibliografi - var på
väg mot en större personlig balans och en mera »realis
tisk» hållning.
När det gäller frågan om hur Popes formulering av den
huvudsakliga motsättningen i båda dikterna kom att på
verka Stagnelius, finns det anledning att främst stanna vid
Wetterberghs översättning - också aktualiserad genom
priset från Akademien - där det åtminstone två anknyt
ningspunkter i detalj kan studeras.
Stagnelius’ »Tvenne krafter» motsvarar Wetterberghs
»Två krafter». Stagnelius’ »Makten att begära» och över
sättningen av »the Passions» med »Begären» sam »Adla
du till frihet detta tvång» (kursiverat här) och översätt
ningen av »court a nobler aim» med »förädlade» har
möjligen ett samband. Dock kan man notera, att redan
Liliestråle har uttrycket »Tvänne krafter».
Egentligen är det dock oväsentligt på vilka vägar Popes
formulering nått Stagnelius. En påverkan förefaller högst
sannolik, vilket ju inte på något sätt minskar den svenska
diktens värde. Man kan säga, att Stagnelius övertagit ett
lyckligt poetiskt grepp från Pope men använt det på ett
både personligare och djupare sätt. Med våra dagars tal
om intertextualitet borde vi väl förstå att uppskatta ro
mantikern Stagnelius’ replik till en av 1700-talets främsta
upplysningsmän.9
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