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dag. Skapelsens första dag är en måndag, och då skriver berättaren om den dagens 
arbete, och det kan han, för han har sett det med egna ögon. Nästa dag talar han om 
måndagen som »igår» och om onsdagen som »imorgon». Det greppet hjälper till att 
understryka en atmosfär av närhet, värme och trygg intimitet i finaste mening. Men 
samtidigt hör skaldens attityd av Imitatör Dei ihop med berättarattityden: Gud skapar 
världen och skalden skapar samtidigt diktverket om världens skapelse. Även där, med 
hjälp av diktens tidsmoment, kommer likheten på skaparplanet tydligt fram, liksom i 
den meromtalade aposiopesen. I detta som i annat är Spegel ett barn av sin tid. Och 
barnet, underbarnet, hos Spegel lever ett rörligt liv i Guds verk och vila.

Bernt Olsson har med sina tankehistoriska undersökningar påtagit sig ett synnerligen 
omfattande forskningsarbete. Han har samlat ett stort och differentierat lärt material 
och givit prov på omfattande boksynthet. Avhandlingen är ett aktningsvärt, ofta impo
nerande lärdomsprov. Dess brister är mestadels betingade av forskarens förhållande till 
det diktverk som självfallet utgör hans huvudmaterial —  eller kunde ha gjort det i 
högre grad. Det händer att Bernt Olsson lämnar det språkliga konstverket åt sitt öde 
och fördjupar sig i annat, eller att han tar en obetydlig passus i Guds verk och vila till 
förevändning för en längre lustfärd i böckernas värld; och färdens behållning redovisas. 
De exempel jag givit på felläsningar och tvivelaktiga textuppfattningar är insatta som 
exempel på en brist som jag måste beteckna som genomgående.

Bernt Olssons bok gör en resultatrik och sällsynt energisk framstöt på till stor deL 
jungfrulig mark i vårt svenska 1600-tal.

Gunnar Qvarnström

E. N. TlGERSTEDT: Engelsk nyhumanism och nyklassicism under 1700-talet. Humanis
tisk kultur. Studier och essäer under redaktion av Ingvar Andersson, Börje Knös och 
H. S. Nyberg. VII. Stockholm 1963.

Det är ett kulturhistoriskt centralt ämne som professor Tigerstedt behandlar i sin 
studie Engelsk nyhumanism och nyklassicism under 1700-talet. Med »nyhumanism och 
nyklassicism» avser Tigerstedt, enligt en terminologi som väl är allmänt vedertagen i 
svensk litteratur, två företeelser —  eller om man så vill två sidor av samma företeelse 
—  av stor betydelse i den europeiska kulturhistorien; »nyhumanism» betecknar sålunda 
»det nyvaknande vetenskapliga intresset för i främsta rummet den grekiska antiken samt 
den härav inspirerade nyordningen av skol- och universitetsundervisningen i senare hälf
ten av 1700-talet och början av 1800-talet», medan »nyklassicism» betecknar »nyhuma
nismens motsvarighet inom vitterheten och konsten». Det finns ingen internationellt 
gängse sammanfattande benämning på de olika yttringarna av detta antikintresse, men det 
är dock fråga om en enhetlig och allmäneuropeisk kulturrörelse, menar Tigerstedt, »en 
ny höjdpunkt i den ’permanenta renässans’, den ständiga återupptäckt och återuppstån- 
delse av den grekiska och romerska antiken som tillhör den europeiska kulturens väsen».. 
Just avgränsningen av nyhumanismen och nyklassicismen från en mera allmän och stän
digt levande humanistisk och klassicistisk tradition är emellertid något problematisk, 
och Tigerstedt tycks mig här inte ge tillräckligt klara besked om sina principer; jag 
återkommer till detta.

Tigerstedt påpekar att hans bok inte är avsedd att ge en allsidig bild av 1700-talets; 
engelska nyhumanism och nyklassicism. På det begränsade utrymmet ger den ändå en 
både innehållsrik och instruktiv presentation av de viktigaste resultaten av den energiska 
forskning som under de senaste decennierna har ägnats olika sidor av vad som i engelsk 
och amerikansk litteratur brukar kallas the Greek Revival eller —  med en term präglad 
av Harry Levin —  Romantic Hellenism. En insats av vetenskaplig vikt är emellertid 
Tigerstedts studie framför allt genom författarens eget intressanta försök att sätta in 
den engelska nyhumanismen och nyklassicismen i ett europeiskt sammanhang.

#

De grekiska studiernas starka ställning i den engelska skolundervisningen och deras 
betydelse för den engelska gentlemannabildningen framhävs av Tigerstedt; genom den.
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pedagogiska konservatism som präglade såväl Grammar Schools som Public Schools be
varade renässansens humanistiska bildning i 1700-talets England en social prestige som 
den knappast ägde i det övriga Europa, där man i aristokratiska och mondäna kretsar 
sedan länge betraktade kunskaper i grekiska som ett föraktligt pedanteri. »Gentlemannens 
grekiska», den obrutna traditionen av grekisk bildning inom den kulturbärande över
klassen, skapade i England en speciellt gynnsam miljö för 1700-talets grekiska renäs
sans. Tigerstedt betonar överhuvud taget den engelska aristokratins roll som tillskyndare 
av 1700-talets antikstudium och antikdyrkan —  med Karl Borinski talar han om »an
tikens engelska adelsgarde».

För den patriotiska whigaristokratin framstod antiken, och särskilt den grekiska an
tiken, som en inspirerande förebild för fosterlandskärlek, frihetsanda och kulturell blomst- 
ring; i de klassiska studierna sökte man inte minst näring för sina politiska ideal. James 
Thomsons lärodikt Liberty (1735—36) är ett monumentalt uttryck för denna förening 
av antiksvärmeri och aktuell politisk förkunnelse. Den aristokratiska beundran för Grek
land och Rom gällde emellertid inte bara litteraturen och de politiska dygderna, den 
gällde också konsten och de klassiska minnesmärkena. Alltsedan 1600-talet var det tradi
tion att en förnäm engelsman förvärvade en samling antikviteter, helst under ett eget 
besök på klassisk mark, i Italien eller Grekland, som ofta var målet för hans Grand 
Tour. På 1730-talet bildade några unga aristokratiska Romresenärer en förening av konst
älskare, Society of Dilettanti. Här skålade man för »grekisk smak och romersk anda», 
men »dilettanterna» gjorde också en viktig insats som mecenater för de första systema
tiska arkeologiska forskningarna i Grekland och Mindre Asien. För en del av 1700- 
talets engelska resenärer blev färderna till Grekland något mer än konventionella bild- 
ningsresor eller samlarexpeditioner; de blev pilgrimsfärder till den grekiska historiens 
och litteraturens heliga platser, där det klassiska förflutna tycktes levande och närvarande.

Liksom den aristokratiska bildningen i England segt höll fast vid traditioner från 
renässanshumanismen, präglades den engelska aristokratins smak ifråga om byggnadskonst 
av en traditionell klassicism, som utgick från den italienske renässansarkitekten Palladio. 
Denna klassicism var dock romersk, inte grekisk; Palladios program var att återuppliva 
Vitruvius’ byggnadskonst. Även när det gällde arkitekturen bidrog gentlemännens ita
lienska bildningsresor till att konservera en klassicistisk tradition. Den palladianska stilen 
hade införts i England redan av Jakob I:s hovarkitekt Inigo Jones men förnyades, i 
viss mån som en reaktion mot barocktendenser, av lord Burlington och hans medhjäl
pare W illiam Kent under det tidigare 1700-talet. Till denna förnyade palladianism an
sluter sig den engelska trädgårdskonsten. Slottsherrarna och arkitekterna »kände ingen 
motsägelse mellan palatsens ’klassicism’ och trädgårdarnas ’romantik’» säger Tigerstedt; 
»båda inneburo för dem en återgång till den ’natur’ som antiken ägt, men som barocken 
övergett».

I mitten av 1700-talet uppstod i England en viss motsättning mellan den palladianska 
klassicismen och den grekiskt inspirerade, mer eller mindre antiromerska nyklassicismen, 
vars program Tigerstedt finner formulerat redan 1748 —  sju år före Winckelmann, 
som han påpekar —  av James Stuart och Nicholas Revett, upphovsmän till ett stort 
verk om Atens fornminnen och även utövande arkitekter. Palladio utsattes något senare 
för en direkt kritik av Stuart, liksom av arkitekterna Robert och James Adam. Men 
nyklassicismen i England betyder ingen verklig stilrevolution, hävdar Tigerstedt i an
slutning till Mario Praz, som har uppfattat den engelska palladianismen som en bro 
som förenar 1500-talets klassicism med 1700-talets nyklassicistiska reaktion mot barocken.

*
Om man begränsar perspektivet till England, innebär alltså 1700-talets renässansrörelse 

snarast ett fullföljande, med vissa nya accenter, av en traditionell humanism och klassi
cism som var särskilt fast förankrad i detta land —  det är en uppfattning som Tiger
stedt kan stödja på åtskilliga tidigare forskares resultat, även om han hävdar den med 
större emfas än någon före honom. Men ur en vidare, internationell synvinkel framstår 
den nya renässansen under 1700-talet som en oppositionell rörelse, som en reaktion 
mot äldre kulturtendenser i Europa, menar Tigerstedt, en reaktion »framför allt mot 
Tet uppror mot antiken, särskilt den grekiska antiken, som framträder redan i renäs



244 Recensioner

sansens Italien och Spanien, men som når sin kulmen i klassicismens Frankrike»; med 
en slagordsmässig formulering talar Tigerstedt om »det romanska upproret mot gre
kerna». Att anlägga ett europeiskt perspektiv på den engelska nyhumanismen och ny
klassicismen ter sig därför som en angelägen uppgift. Tigerstedt har ställt sig denna 
uppgift, som tidigare har försummats av forskningen, och det är som ett bidrag till 
lösningen av den som hans studie har sitt väsentliga intresse.

Vad Tigerstedt avser med »det romanska upproret mot grekerna» är en tendens inom 
klassicismen att kritisera eller ta avstånd från vad som uppfattades som brist på förnuft 
och smak hos de tidiga grekiska diktarna. Kritiken riktades främst mot Homeros, vars 
»barbari» ställdes i motsats till den beundrade Vergilius’ kultur och finess. Detta synsätt 
hade anor ända från antiken, det aktualiserades under renässansen, inte minst genom 
Scaligers inflytelserika Poetik, och det fullföljdes av »de modernas» parti under la que- 
relle des andens et des mödernes i slutet av 1600- och början av 1700-talet. N ärH oudar 
de La Motte, vid sidan av Perrault och Fontenelle en av de främsta »modernisterna», 
1713 utgav sin översättning av Iliaden, presenterade han eposet i en polerad och mo
derniserad version, sådant han tänkte sig att Homeros skulle ha diktat det om han 
hade levt under Augustus’ eller Ludvig XIV:s kultiverade tidevarv.

La Motte representerar en uppfattning av Homeros och den grekiska antiken som var 
allmän i de litterärt tongivande kretsarna i Frankrike i början av 1700-talet, menar 
Tigerstedt. Med ett elegant pedagogiskt grepp ställer han mot La Möttes franska över
sättning av Iliaden Popes engelska (1715), understödd av »antikens engelska adelsgarde» 
som subskribtionslistan i första volymen visar; det var en översättning som »inte var 
en moderniserande omdiktning, avsedd att framhäva författaren på Homeros’ bekostnad, 
som La Möttes, utan en av vördnad, beundran och hänförelse inspirerad tolkning av 
skaldernas förste och furste».

Tigerstedts sätt att kontrastera La Motte och Pope, fransk och engelsk inställning till 
Homeros och grekerna, är emellertid knappast ägnat att övertyga. Att Pope valde att 
översätta just Homeros och Iliaden för att vinna litterärt anseende finner Tigerstedt 
»betecknande för honom och det dåtida England». Men även La Motte valde ju att 
översätta just Homeros och Iliaden; även han erkände att Homeros, trots sin bristande 
smak och kultur, var ett överlägset poetiskt geni.1 Popes Homerosuppfattning, som den 
framträder i företalet till hans översättning av Iliaden, står i själva verket inte så långt 
från La Möttes. Tigerstedt påpekar själv att Pope i sin jämförelse mellan Homeros och 
Vergilius sätter den romerske diktaren högre som konstnär, och han uppfattar en »mot
sägelse» hos Pope mellan beundran för Homeros’ poesi och ett visst instämmande i 
den gängse kritiken av hans brister. Tigerstedt iakttar likaså en »kluvenhet» och »osä
kerhet» i själva översättningen; han visar att Pope censurerar Homeros där han finner 
honom smaklös, och han betecknar översättningens hela stil som »en annan än origi
nalets»; den är som han säger »patetisk och retorisk, antitetisk och epigrammatisk».

Det finns knappast någon principiell motsats mellan La Möttes och Popes Homeros- 
tolkningar; även Popes Iliad är en »moderniserande omdiktning», om också mindre

1 La Motte uttrycker sin beundran för 
Homeros — »c’étoit un génie naturellement 
poétique» — men han menar att den primi
tiva tid som Homeros levde i har hindrat 
diktarens snille att komma till sin rätt i 
Iliaden sådan den föreligger i ursprunglig 
form; »1’ouvrage me paroît aussi éloigné de 
la perfection, que l’Auteur étoit propre à 
l’atteindre, s’il eût été placé dans les bons 
siècles. L’Iliade infectée de tous les défauts 
du tems ne laisse entrevoir qu’à ceux qui y 
font une attention particulière, l’étendue et la 
force de l’esprit du Poète.» (Discours sur 
H orner e, Œuvres de Monsieur Houdar de La 
Motte, 1754, 2, s. 96 f.) — Gentemot ma
dame Dacier betonar La Motte i ett senare

arbete ytterligare att hans inställning inga
lunda innebär något förakt för Homeros: 
» [...] dès que je ne conviens pas qu’Homere 
ait perfectionné l’Art qu’il a inventé, Madame 
Dacier conclut que je le méprise, moi qui ai 
avancé formellement que par une supériorité 
de génie il avoit saisi les premières idées de 
l’Eloquence dans tous les genres; qu’il avoit 
parlé le langage de toutes les passions; qu’il 
avoit ouvert aux Ecrivains qui dévoient le 
suivre, une infinité de routes qu’il ne restoit plus 
qu’à applanir; et qu’enfin ceux mêmes qui le 
surpasseroient, devroient encore le regarder 
comme leur maître.» (Réflexions sur la cri
tique, Ibid., 3, s. 14.)
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hårdhänt och poetiskt på en högre nivå än La Mottes. Madame Dacier, som energiskt 
förfäktade Homeros’ ofelbarhet och i sin egen översättning av Iliaden hade strävat efter 
att återge den grekiska texten så troget som möjligt, riktade också samma indignerade 
förebråelse mot Pope som mot La Motte: han hade inte insett Homeros fulländning.

Tigerstedt är överhuvud taget benägen att överskatta Homerosbeundran och under
skatta »modernismen» i England. De meningsfränder till Perrault och La Motte som 
»inte helt» saknades i England fann för gott att hålla inne med sina åsikter, förklarar 
han. Kritikern John Dennis måste exempelvis betraktas som en ganska radikal »moder
nist», åtminstone om man uppfattar favoriserandet av Vergilius på Homeros’ bekostnad 
som ett tecken på »modernism». Och Dennis höll ingalunda inne med sin åsikt att 
Vergilius måste föredras framför Homeros av moderna läsare, eftersom den romerske 
diktaren bättre än den grekiske tillfredsställer deras krav på förnuft i poesin och hans 
världsåskådning står närmare deras egen än Homeros’ gör. (The Advancement and Re
formation of Modern Poetry, 1701.)

En annan yttring av »modernism», som inte uppmärksammas av Tigerstedt men som 
fick en ganska stor betydelse i den litterära debatten i England liksom i Frankrike 
under 1700-talet, var kritiken av den antika poesins, och särskilt eposets, mytologiska 
inslag. Tigerstedt nämner Richard Glovers epos Leonidas (1737) som ett uttryck för 
samma förening av frihetspatos och Greklandsentusiasm som han framhåller i James 
Thomsons samtidiga lärodikt Liberty. Men Glovers verk är minst lika intressant som 
ett försök att i common s ens e-LAosoims, anda »modernisera» eposet genom att befria 
det från det traditionella gudamaskineriet; i detta försök anknyter Glover till romaren 
Lucanus och hans epos Pharsalia. Den »modernistiska» reaktion mot de övernaturliga 
inslagen i eposet som Glover representerar i poetisk praktik har i England även flera 
företrädare inom den litterära teorin och kritiken, från Hobbes till lord Kames.

Om Tigerstedt alltså låter »de gamles» ställning bli alltför dominerande i England, 
gör han å andra sidan knappast rättvisa åt det intresse för den grekiska antiken som 
fanns även i Frankrike. Inte bara madame Dacier utan också flera av det stora seklets 
främsta författare studerade och beundrade den grekiska litteraturen. »Men dessa förfat
tares betydelse för eftervärlden bör inte förleda oss att tro att samtiden lyssnade till 
deras försvar för grekerna», menar Tigerstedt; »det var Perrault och La Motte som 
hade Akademiens och publikens öra». Detta måste anses vara en något vilseledande histo
rieskrivning. Om »de gamles» parti förlorade terräng i Franska akademin, fick det i 
stället ett viktigt fäste i den 1701 förnyade Académie des inscriptions et belles-lettres. 
De talrika avhandlingar som framlades här i början av 1700-talet vittnar om ett livligt 
intresse för den antika och inte minst den grekiska litteraturen, särskilt Homeros’ och 
Pindaros’ verk; även den grekiska antikens konst och musik studerades av akademins 
lärda medlemmar. Hos Claude-François Fraguier, Guillaume Massieu eller Jean Boivin 
förenades den filologiska lärdomen med beundran för de grekiska diktarnas poetiska 
snille och —  vad som är ännu betydelsefullare —  med en strävan att tränga in i deras 
egenart och historiska miljö. Genom det intensiva antikstudium som bedrevs inom denna 
akademi upprätthölls i Frankrike, som Raymond Naves har framhållit, förbindelsen mel
lan renässansen och det senare 1700-talets nyklassicism.2

#
Väsentligt i 1700-talets debatt om Homeros’ storhet är naturligtvis vilken Homeros 

som beundras eller kritiseras, vilka premisser som beundran respektive kritiken utgår 
från. När madame Dacier prisar den homeriska poesin, innebär det knappast att hon 
hyllar några andra poetiska ideal än hennes motståndare i striden om Homeros. Men 
medan Homeros i La Mottes ögon är en —  visserligen genial —  barbar, framstår han 
för madame Dacier som en fulländad konstnär. Hon tillbakavisar Popes uppfattning av 
Iliaden som en vildmark; själv anser hon den som den mest regelbundna trädgård.

2 »Fraguier se plaît à chercher dans l’œuvre 
homérique, ’fonds inépuisable de richesses’, des 
renseignements sur les mœurs et sur les arts; 
et tous ses travaux d’érudition, ainsi que ceux 
de ses collègues de l’Académie des Inscrip-

tions, en aidant à mieux comprendre l’Anti
quité, contribuent à maintenir la tradition de 
la Renaissance et à préparer le grand mouve
ment néoantique lancé par Caylus après 1750.» 
R. Naves, Le goût de Voltaire, 1938, s. 41.
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Som Tigerstedt framhåller består den betydelsefulla förändringen i Homerosbilden 
under 1700-talet i att beundran för diktaren börjar grundas just på den uppfattning 
som madame Dacier och hennes meningsfränder fann förnedrande för Homeros, näm
ligen uppfattningen att han var en primitiv, barbarisk diktare. Tigerstedt spårar —  
kanske något pressat —  »den nye Homeros» redan hos Dryden, Addison och Pope. 
Den som på ett närmast revolutionerande sätt lanserade bilden av den på en gång 
primitive och beundransvärde Homeros var emellertid Thomas Blackwell, professor i 
Aberdeen, i sin Enquiry into tloe Life and Writings of Homer (1735). Robert Woods 
Essay on the Original Genius and Writings of Homer (1775), som så småningom 
ställde Blackwells verk i skuggan, bygger i det väsentliga på den skotske filologens 
Homerostolkning. Blackwell ser i den homeriska poesin en produkt av en primitiv 
tid och miljö; storheten i denna poesi förklaras av att den speglar en värld som stod 
naturen nära. Endast primitiva tider är sant poetiska och frambringar stor dikt; poesi 
och civilisation står i motsats till varandra.3

Blackwells betydelse för den nya Homerosuppfattningen och överhuvud taget för den 
historiska inriktningen av litteraturkritiken och för omvärderingen av den primitiva poe
sin är obestridlig; den har också tidigare framhållits, främst av Donald M. Foerster 
(Homer in English Criticism. The Historical Approach in the Eighteenth Century, 1947), 
som Tigerstedt i stor utsträckning bygger på. (Tigerstedts omdöme att Foersters arbete 
är »mera refererande än analyserande» tycks mig, i förbigående sagt, knappast rättvist.) 
Den syn på Homeros och den primitiva poesin som Blackwell företräder hade emeller
tid före honom klarare och mera konsekvent hävdats av den italienske filosofen Giambat- 
tista Vico i hans märkliga Scienza nuova (andra upplagan med avsnittet »Della disco- 
verta del vero Omero» 1730). Blackwells förhållande till Vico är inte närmare utrett, 
men Tigerstedt betonar att det framför allt var genom Blackwell som den nye, primitive 
Homeros blev känd; Blackwell studerades i hela Europa, medan däremot Vico var föga 
läst. Herder tycks dock ha kommit i en viss beröring med Vicos idéer.

*
Frågan om Blackwells europeiska inflytande ägnar Tigerstedt en ganska stor uppmärk

samhet i det sista kapitlet i sin bok, där han sammanfattande diskuterar det problem 
som framstår som det huvudsakliga i hans studie: »Vilken är Englands ställning i den 
europeiska nyhumanismen och nyklassicismen? Framträder denna i England tidigare än 
i något annat land? Och, om så är fallet, har England influerat andra länder, eller har 
nyhumanismen och nyklassicismen i dessa framsprungit självständigt, om ock till tiden 
senare än i England? Med andra ord, har nyhumanismen och nyklassicismen utvecklats 
väsentligen parallellt i de olika europeiska länderna —  korsande inflytelser naturligtvis 
obetagna —  eller har denna kulturella strömning sin utgångspunkt i England?» I början 
av boken har Tigerstedt redan kort och gott förklarat att »England är ursprungslandet». 
Hans slutdiskussion är betydligt mera nyanserad och innehåller många synpunkter av 
största intresse, samtidigt som den emellertid lider av en viss oklarhet.

Denna oklarhet sammanhänger delvis med den uppläggning som Tigerstedt har givit 
sin undersökning: det engelska materialet står ju i centrum, och det är svårt att veta 
hur ingående hans granskning av det europeiska jämförelsematerialet har varit; när T i
gerstedt exempelvis inte närmare har uppmärksammat studiet av den grekiska antiken 
inom VAcadémie des inscriptions et helles-lettres, kan det emellertid konstateras att han 
har förbigått material av väsentlig betydelse för hans problemställning. Men framför 
allt beror oklarheten på att själva den företeelse som betecknas som nyhumanism och 
nyklassicism är ganska obestämt avgränsad i Tigerstedts framställning. Som redan har 
framgått av mitt referat omfattar den engelska nyhumanism och nyklassicism som Tiger
stedt skildrar flera olikartade yttringar av antikintresse. Ibland ger han företeelsen en 
mera snäv avgränsning; vad som skiljer den från tidigare humanism och klassicism

3 Blackwells uppfattning av Homeros och 
den sanna poesin är dock inte motsägelsefri. 
Han placerar diktaren i en period av över
gång från barbari till civilisation, och i av
vägningen mellan »natur» och »kultur» hos

Homeros förefaller han något ambivalent. 
Den mera utpräglat primitivistiska syn var
igenom Blackwells verk är epokgörande fram
träder endast i vissa sammanhang.
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anses då vara »dess grekiska orientering, dess framhävande av grekerna på romarnas 
bekostnad». Samtidigt finner Tigerstedt att detta drag är tydligast hos Winckelmann 
och i Tyskland, medan få engelsmän »följa Winckelmann i hans förkastelsedom över 
romarna». På något ställe talar han emellertid om denna mera begränsade företeelse 
som »nyklassicismen i sträng mening». Den något opreciserade och skiftande innebörd 
som Tigerstedt sålunda ger begreppet »nyhumanism och nyklassicism» måste givetvis för
svåra hans diskussion av förhållandet mellan engelska och europeiska insatser i 1700- 
talets renässansrörelse.

Tigerstedt hävdar att Winckelmann, som han enligt gängse uppfattning ser som den 
europeiska nyhumanismens och nyklassicismens centrala gestalt, hade flera engelska före
gångare och lärare, bland dem Pope och Blackwell; att han läste dem framgår av hans 
efterlämnade excerpter. »Hos båda fann han en stark beundran för Homeros, parad 
med ett kraftigt avvisande av moderna angrepp», säger Tigerstedt. Men Popes och Black- 
wells Homerosuppfattningar har —  bortsett från själva uppskattningen av diktaren —  
stora olikheter sinsemellan, liksom de i väsentliga avseenden skiljer sig från Winckel- 
manns. En likhet mellan Blackwell och Winckelmann är visserligen att de betonar den 
homeriska poesins, respektive den grekiska konstens förankring i sin tid och miljö, men 
som Tigerstedt själv framhåller är Winckelmanns Homeros inte Blackwells »primitive 
bard i en barbarisk tid». »Även för Winckelmann är Homeros ’natur’, men ingen rå 
urnatur, utan Naturen i dess första obefläckade renhet och storhet, från vilken senare, 
olyckliga släkten avfallit.»

Winckelmanns historiefilosofi och konstsyn, präglade av en svärmisk idealism och 
beundran för den grekiska konstens »edle Einfalt und stille Grösse», har överhuvud 
taget föga gemensamt med Blackwells primitivistiska betraktelsesätt och hans framhä
vande av det arkaiskt lidelsefulla i Homeros’ poesi. Från denna synpunkt förefaller 
Blackwells betydelse för Winckelmann tvivelaktig, särskilt som den »klimatlära» som 
återfinns hos de båda författarna har karaktären av allmängods. När Tigerstedt beteck
nar den engelska omvärderingen av den homeriska poesin som »en av de främsta, om 
ej den främsta förutsättningen för hela den tyska nyhumanismen och nyklassicismen», 
är det svårt att finna detta omdöme rimligt.

Utmärkande för Winckelmanns klassicism är att den upphöjer den grekiska kulturen 
och konsten över den romerska, som anses innebära ett förfall; den är en utpräglat 
grekisk klassicism. Tigerstedt vill visserligen inte hävda att den exklusiva hänförelsen 
för den grekiska konsten är »engelskt inspirerad» —  »Man kan inte förneka möjlig
heten av parallella utvecklingslinjer i olika länder». Han finner dock uppfattningen om 
den grekiska konstens överlägsenhet över den romerska tidigare uttalad av engelsmän 
än av Winckelmann. Redan 1748 prisades Aten av de förut nämnda Stuart och Revett 
som »the Mother of elegance and politeness, whose magnificence scarce yielded to that 
of Rome, and who for the beauties of a correct style must be allowed to surpass her». 
Men den syn på den atenska konsten som framträder i ett uttalande som detta, där 
honnörsorden är »elegance», »politeness», »magnificence» och »correct style», är tydligen 
en helt annan än Winckelmanns.

Även här möter man alltså ett dilemma som har att göra med själva bestämningen 
av begreppet »nyhumanism och nyklassicism»: ju snävare detta avgränsas kring den spe
cifikt winckelmannska antikuppfattningen och konstsynen, desto mera tvivelaktig före
faller Tigerstedts tes om nyhumanismens och nyklassicismens engelska ursprung; ju vi
dare omfattning begreppet ges, desto svårare blir det å andra sidan att betrakta ny
humanismen och nyklassicismen som en enhetlig renässansrörelse och desto mera tende
rar den att förlora sig i en allmän och permanent tradition av antikstudium och antik
dyrkan.

Lars Gustafsson.
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