
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 99 1978

Svenska Litteratursällskapet

D istribu tion : Almqvist & Wiksell International, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Peter Hallberg

Lund: Staffan Björck, Carl Fehrman

Stockholm: Örjan Lindberger, Inge Jonsson

Umeå: Magnus von Platen

Uppsala: Gunnar Branded, Thure Stenström

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum, Box 5 13 , 7 5 1 20 Uppsala

UTGIVEN MED UNDERSTÖD AV

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET

ISBN  91-22-00198-0 (häftad) 

ISB N  91-22-00167-0 (bunden) 

ISSN  0348-6133

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1979



Övriga recensioner

E. N. Tigerstedt: Interpreting Plato. Almqvist & 
Wiksell International. Sthlm 1977·

E. N. Tigerstedts tredje större arbete om Platon är 
närmast en fortsättning av »The Décliné and Fall 
of the Neoplatonic Interpretation of Plato» 
(1974). Boken behandlar huvudriktningarna inom 
Platontolkningen sedan omkring 1800 och hänför 
sig således till den period under vilken med den 
nyplatonska tolkningens upphörande den ännu 
bestående tolkningspluralismen växte fram. Det 
centrala ämnet för framställningen är den grund
läggande metodiken i de många skiftande försö
ken att teckna en helhetsbild av Platon och hans 
verk. Vid presentationen av de olika tolkningarna 
beskriver Tigerstedt genomgående i första hand 
respektive forskares attityd inför den problematik 
vilken är grundläggande för varje Platonsyntes: 
frånvaron av en omfattande systematik i det exi
sterande corpus av Platonskrifter, bristen av expli
cita utsagor från Platons sida om den egna filoso
fin, svårigheten att förena aktningsvärda traditio
ner om Platons lära med innehållet i de bevarade 
dialogerna. Alltefter sitt ställningstagande i dessa 
frågor indelas forskarna av Tigerstedt i olika grup
per, av vilka tre framstår som de viktigaste.

»The Athetizers» (kap. II) uppnår syntesen ge
nom att förklara ett växlande antal dialoger för 
oäkta. Metoden drevs hårdast på 1800-talet, men 
tillämpas fortfarande, främst för att undanröja svå
righeterna i samband med Lagarna eller Sjunde 
Brevet. »The Geneticists» (kap. IV) tillämpar 
olika varianter av den genetiska metoden; diver- 
genserna i Platons verk förklaras som resultat av 
personlig utveckling och förändringar i Platons 
miljö. Denna metodik är den mest tillämpade och 
den bild av Platon som den leder till torde i dag 
vara den mest spridda. Tigerstedt låter de viktigas
te representanterna passera revy, från Wilamo- 
witz’ stora biografi (extrem och symptomatisk) till 
psykologiska och politiska tolkningar; ett gemen
samt drag för alla forskare inom denna grupp är att 
de tillmäter Staten och andra dialoger från Platons 
mellersta period avgörande betydelse. Tigerstedt 
konstaterar bl. a. träffande att fördömandet av Pla
ton av politiska skäl i vilket även många icke-marx- 
ister deltar (Popper!) bygger på en genetisk syn 
vars stöd i källmaterialet är långt svagare än man 
på många håll är medveten om. »The Esoterists» 
(kap. VI) — i ropet sedan Krämer och Gaiser 
publicerade sina stora undersökningar kring i960

-  bygger syntesen på vad vi vet (eller tror oss 
veta) om Platons muntliga undervisning som han 
enligt vissa traditioner förbehöll den inre cirkeln 
av lärjungar; de betraktar dialogerna som sekun
därt material. I kapitlet om dem -  bokens längsta
— finner läsaren en rad av denna skolas huvudar
gument. Utöver dessa tre grupper rymmer fram
ställningen, främst i kapitlen III och V, presenta
tioner av ytterligare, dock mera singulära tolk
ningsförsök, bl. a. uppslaget att förklara diskonti
nuiteten och annan problematik som resultat av 
Platons efterblivenhet.

Boken är i långa stycken ett forskningsreferat 
(med ett otal bi bl i ografiska referenser, samlade i 
en notapparat på 45 sidor, nästan en tredjedel av 
boken). Men den innehåller även en god portion 
kritisk värdering och i ett kort avslutande kapitel 
ett eget, positivt, ställningstagande. Tigerstedt 
finner nämligen alla hittills praktiserade metoder 
otillräckliga; hårdast är domen över esoteris terna. 
Bokens partier om dessa formar sig till en sann
skyldig uppgörelse, något som är helt i linje med 
dedikationen av boken till Harold Cherniss, eso- 
teristernas orygglige motståndare bland dagens le
dande Platonforskare.

Boken är således både orienterande och debat
terande. Som orientering är den skickligt gjord 
och väl avpassad för en större läsekrets än Pla- 
ton-specialisternas skara; symptomatiskt är att 
grekisk text är hänvisad till noterna och även där 
sällsynt. Urvalet såväl av metodisk aspekt som av 
företrädare för olika riktningar är representativt. 
Etiketteringen av forskarna (»Geneticists» etc.) är 
ett gott pedagogiskt grepp, vars ofrånkomliga 
avigsidor Tigerstedt förmått reducera avsevärt: 
text och framför allt noter lämnar mycket stoff för 
en nyanserad uppfattning. Att Tigerstedt inte för
hållit sig neutral i de stora stridsfrågorna är enligt 
min uppfattning inte en nackdel. Framställningen 
har fått en spänst som tyvärr alltför ofta saknas i 
böcker av detta slag. Det personliga inslaget kan 
urskiljas utan större svårighet och den uppmärk
samme läsaren har goda möjligheter att med hjälp 
av text och noter distansera sig från Tigerstedts 
positioner; endast avsnitten om esoteristerna före
faller något mindre balanserade. Boken är rik på 
(välvalda) citat av både antika och moderna förfat
tare. De grekiska texternas översättningar är citat 
ur existerande översättningar som i regel är träf
fande. Den enda rättelsen som är värd att nämna 
rör ett ställe ur »Albinos» (s. 64); här måste
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»friends» utbytas mot »pupils» -  i och för sig en 
bagatell, men värt att uppmärksammas därför att 
det rör sig om en för esoteristerna central text.

Som inlägg i debatten har boken enligt min 
uppfattning värde genom kritiken av esoterister- 
nas metod; Tigerstedt drar fram några av de sva
gaste punkterna och lämnar därmed ett väsentligt 
bidrag till en kritisk syn på denna skola vars över
drifter måste beivras. Tigerstedts argument är 
emellertid inte tillräckligt tunga för att -  i enlig
het med hans syfte — övertyga om den esoteristis
ka hypotesens ohållbarhet. En attack med en sådan 
målsättning måste genomföras på bredare bas; nå
gra väsentliga inslag i esoteristernas hypotes faller 
under aspekter som behandlas av Tigerstedt en
dast perifert.

Platon — liksom ett par andra stora namn i 
grekisk litteratur -  upphör inte att stimulera 
forskning och debatt. Den intensiva forskningen 
har dock ingalunda lett till enighet och det aktuella 
läget karaktäriseras av en djupgående splittring 
bland forskarna just i de grundläggande frågorna. 
Man skulle kunna peka på huvudsakligen två fak
torer vilka under de senaste årtiondena verkat bå
de pådrivande och splittrande. Den ena är omvär
deringen av Platon sedan 1940-talet med utgångs
punkt från främst ideologiska och sociologiska kri
terier; den andra faktorn, för närvarande den mest 
aktuella, är esoteristernas hypoteser. Tigerstedts 
stimulerande och initierade bok lämnar ett värde
fullt bidrag till att tillgodose ett säkerligen stort 
aktuellt behov av perspektiv på och överblick över 
den rika floran av Platoninterpretationer och -  
porträtt.

Cajus Fabrictus

Wolfgang Zimmer: Die literarische Kritik am Pre- 
ziösentum ( =Untersuchungen zur Romanischen Phi- 
lologie Bd 12). Verlag Anton Hain. Meisenheim 
am Glan 1978.

Äktenskapet bör inte vara ett mål för kvinnan, 
eftersom det innebär underkastelse under man
nen. Äktenskapet bör vara ett kontrakt på ett år, 
med möjlighet att förnyas. Kvinnan skall i alla 
avseenden vara likställd med mannen. Kvinnan 
bör inte gripas av passion, eftersom den hindrar 
hennes frihet. Sexualitet, särskilt den mellan kö
nen, är av ondo.

Detta kunde vara paroller i vår tids feminism. 
Men allt finns redan på 1600-talet, i den ström
ning i Frankrike som kommit att kallas preciosite- 
ten.

I Sverige är denna strömning mest känd genom 
Moliéres gyckel med den i komedien De löjliga 
preciöserna. Även i samtiden var det mer kritiken 
av strömningen än strömningen själv som gjorde

den känd. Det kan man se som ett tecken på 
manssamhällets styrka.

Preciositeten var bland annat ett litterärt feno
men. Den har kommit att ställas vid sidan av såda
na företeelser som gongorismen, marinismen och 
euphuismen. Litterärt mindre betydande än dessa 
har den likväl fångats upp av barockdiskussionen 
och varit föremål för litteraturhistorikernas intres
se. En verkligt grundlig och fördomsfri undersök
ning av vad preciositeten egentligen var har vi 
ändå saknat. Wolfgang Zimmers stora avhandling 
(400 sidor) är därför välkommen.

Zimmer utgår i sitt försök att bestämma precio- 
sitetens väsen från kritiken av den, i övertygelsen 
om att det är lättare att finna sanningen där än i 
strömningens egna produkter. Den hade nämligen 
inte något program, om man inte vill se Mlle de 
Scudérys bekanta roman Clélie med dess Carte de 
Tendre som ett program. Att låta kritiken bestäm
ma bilden är emellertid en väg full av fallgropar. 
Zimmer är medveten om detta och går mycket 
varsamt fram. Det han söker åstadkomma är, som 
han utför i en mycket tung och omständlig inled
ning, att skapa ett slags ideal typ för preciositeten, 
där man bortser från allt tillfälligt. Detta sker i tre 
etapper. Först söker han sig fram till en helhetsde
finition av riktningen genom studiet av samtidens 
olika definitioner. På den vägen kommer han 
dock, som han själv erkänner, inte långt. Därpå 
försöker han teckna en historik över temat precio
siteten i litteraturen. Han urskiljer där tre perio
der. Den första når från den dag 1654 då ordet 
’préciosité’ först dyker upp och fram till 1659. Det 
är en period då man bemödar sig om att fånga in 
och gestalta det nya fenomenet. Den andra är 
16 59 -6 1, då fenomenet blir föremål för gyckel 
och karikatyr. Den tredje omfattar resten av 
1600-talet, då fenomenet lever kvar men stelnat 
och alltmer undanskymt. Den tredje och viktigas
te etappen i undersökningen består i att analysera 
alla yttranden om preciositeten, ställa dem sam
man och skala bort det oväsentliga så att ideal ty
pen framträder allt tydligare.

Hur ser då denna idealtyp ut? Zimmer instäm
mer med Latuillère då denne förklarar att preciosi
teten inte låter sig reduceras till feminism eller 
salongernas litteratur eller ett konstlat hyperbo- 
liskt språk men heller inte låter sig tänkas utan allt 
detta. Likheterna med vår tids feminism -  eller 
vissa yttringar av denna — finns men det finns 
också mycket annat. Rörelsen var förankrad i den 
högsta klassen. Viktigt var »distinction» — den är 
uttryckt i beteckningen »préciosité» — som be
tydde avståndstagande från det borgerliga, från det 
bondska, från landsbygden. En »précieuse» skulle 
vinnlägga sig om sitt utseende, sina kläder, sitt 
uppträdande, sitt tal, sitt rykte. Hon skulle älska 
men inte ge sig hän. Detta kunde hon lära av de


