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Òvvi ga recensioner 185

»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



stora romanernas hjältinnor, av Astrée och Clélie 
och av Carte de Tendre. Hon skulle också vara lärd 
eller i varje fall ge intryck av att vara lärd. Av
ståndstagandet ledde till pryderi och en livsförne- 
kelse som kan påminna om den kristna medel
tidens men som var helt sekulariserad.

Preciositeten har alltid uppfattats som enbart en 
fransk företeelse. Men den hade motsvarigheter i 
andra länder och spred sig som ett mode. I Sverige 
finner man dock få spår av den. Drottning Kristina 
blev själv hjältinna i Mlle de Scudérys Le grand 
Cyrus och förekommer också i Somaizes Le dic- 
tionnaire desprécieuses och hon delade preciösernas 
syn på äktenskapet, men i motsats till dem var hon 
allt annat än pryd och de hade sannolikt stötts bort 
av hennes bondska manér, om de fatt lära känna 
dem. Något av preciositetens anda råder i Hiärnes 
roman Stratonice, men det är inte så egendomligt, 
eftersom den följer mönstret från L ’Astrée. Den 
som i Sverige har utvecklat mest av preciositetens 
livsstil är nog Aurora von Königsmarck. Hennes 
mönster i liv och stil under ungdomen hämtade 
hon från Le Mercure galant och tillsammans med 
några andra adelsdamer bildade hon i Stockholm 
ett lärt och vittert systraskap.

Om preciositet utanför Frankrike skriver inte 
Zimmer, och det hade man väl inte väntat. Vad 
man däremot kunde ha väntat är ett försök att 
förklara denna preciositet utifrån det samhälle den 
växte fram ur. Den uppstod qågra år efter frond- 
upproren, då adeln tuktats och var i färd med att 
bli en ämbetsmanna- och hovadel under den en
väldige konungen. Då förnyar den ett livsmönster 
som i historien varit förbundet med feodalismen. 
Damen utan nåd återuppstår men nu emanciperad, 
lärd och beredd att driva den gamla adelsdygden 
distinction till det absurda.

Bernt Olsson

i 86 Övriga recensioner

Tio forskare om Bellman. Föredrag vid Vitterhetsaka
demiens symposium 1 5 - 1 7  september 1976. Red. av 
Horace Engdahl. Filologiskt arkiv 20. Almqvist & 
Wiksell International. Sthlm 1977.

I september 1976 ordnade Vitterhetsakademien 
på förslag av professor Carl Fehrman, Lund, ett 
Bellmansymposium i Stockholm. Ett 40-tal littera
tur- och musikforskare från flera länder med an
knytning till Bellman och svenskt 1700-tal samla
des för att lyssna på föredrag och diskutera Bell- 
manforskning. Konferensen fick flera resultat. 
Man tillsatte en redaktionskommitté för Bell- 
manssällskapets standardupplaga, som skulle pla
nera den fortsatta utgivningen, delegera redige- 
ringsuppdrag till kompetenta Bellmanforskare och 
försöka skaffa ekonomiska medel. Ett annat resul

tat var den skrift som nu föreligger och som utgörs 
av föredrag hållna under symposiedagarna.

Olof Byström, som efter att ha varit redaktör 
och ensam ansvarig för textdelen i Bellmanssäll- 
skapets stand ard upplaga i drygt 40 år, avgår nu 
och sammanfattar i sin uppsats upplagans historik 
och framtid. Han menar bl. a. att den klena kom
mentaren i de två först utgivna banden, Fredmans 
epistlar (19 2 1) och Fredmans sånger (1922), moti
verar en nyutgåva av dessa. Bellmans produktion 
är stor. Standard upplagan omfattar nu 12 band, 
men minst lika mycket återstår att ge ut. Kvar är 
ungdomsdiktningen, pastoraler och satirer, prosa
skrifter, huvudparten av skämttidningen Hwad 
Behagas?, Bellmans eget företal till Fredmans 
epistlar, den tidiga backanaliska diktningen, reli
giösa dikter, parafrasen på Gellerts fabler, brev till 
och från Bellman m. m. Kommentaren till dessa 
kan krympas en hel del genom hänvisningar till de 
föregående volymerna.

Det skall tilläggas, att arbetet med att planera 
den fortsatta utgivningen har delegerats av kom
mittén till Gunnar Hillbom, Stockholm, som för 
närvarande arbetar på del 13  innehållande ung
domsdikter, tidiga visor och satirer.

En av svårigheterna med utgivningen av Bell
man är, att texterna överlevt i olika visböcker och 
är spridda på många olika ställen. Ofta vet man 
heller inte, om man kan lita på samtida eller senare 
gjorda attributioner. Speciellt besvärligt blir det, 
för att så lättviktiga ting som visor spreds, utan att 
man brydde sig om vem som en gång diktat dem. 
En av vissamlarna, Carl Matthias Völschow, som 
betytt mer än någon annan för bevarandet av 
Bellmans dikter ägnas berättigad uppmärksamhet' 
av Gunnar Hillbom i hans studie »Bellmanstexter- 
na i Völschows samlingar. Om samlarens förhål
lande till skalden och till sitt material».

Hillbom gör en viktig distinktion mellan aukto
riserad litteratur, som är bunden till en speciell 
författare, vilken har konstnärligt eller ekono
miskt intresse av sin text, och fritt traderad littera
tur. När det gäller den förstnämnda finns det an
ledning att söka efter originalet, den av författaren 
auktoriserade versionen. Den fritt traderade litte
raturen däremot är i grund och botten anonym och 
har traderats av andra än författaren, och formen 
har anpassats efter bruksbehovet. Det är därför 
meningslöst att fråga efter den ursprungliga ver
sionen. Bellmans dryckesvisor hör till denna sena
re kategori. Övergångsformer är sådana som ur
sprungligen traderats fritt, men som plockats in i 
ett senare planerat och auktoriserat författarskap. 
Detta är fallet med åtskilliga av Fredmans epistlar 
och sånger, vilka ju samlades ihop av poeten och 
hans vänner för att tryckas långt efter diktandet. 
Hillbom kan övertygande visa, att de två största 
vissamlingarna med betydelse för Bellmansdiktens


