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Pasquiers Les recherches de la France (1560—1621) och Claude Fauchets Antiquitez 
gauloises et frangoises (1579—1601) kan nämnas som representativa för denna litteratur. 
I en vidräkning med de italienska humanisterna tillbakavisar sålunda Pasquier vältaligt 
de beskyllningar för barbari som riktats mot goterna; han framställer Alarik som Roms 
rättfärdige bestraffare och prisar Teoderik som en god och vis härskare över sitt välde 
i Italien. Ett liknande betraktelsesätt finner man i Georges de Scudérys epos Alaric ou 
Rome vaincue (1654), liksom också i Corneilles skådespel Attila (1667). (Jfr Lars 
Gustafsson, Vwtus politica, 1956, s. 210 ff., 237 ff.)

Förhållandevis stort utrymme ägnar Svennung den svenska göticismen. Den har ju 
tidigare varit föremål för ganska ingående forskningar, av Johan Nordström och andra. 
Svennung gör emellertid en nyttig sammanställning av de viktigaste dokumenten allt
ifrån Fornsvenska legendariet ända fram till Hyltén-Cavallius’ Wärend och wirdarne.

Det värdefullaste i Svennungs bidrag till göticismens historia är utan tvivel hans 
belysning av den förut ganska okända senantika och medeltida traditionen; också käl
lorna från den svenska medeltiden inventerar han grundligare än någon tidigare forskare. 
Även om man ibland kanske saknar närmare diskussioner av idéhistoriskt och litteratur
historiskt intressanta problemställningar, måste man erkänna att Svennung genom sin 
eminenta filologiska sakkunskap har tillfört forskningen nytt material som är ägnat att 
vidga perspektivet på en av den europeiska kulturens verkligt betydelsefulla idé
inflytanden.

Lars Gustafsson

GUNNAR Sjö g r e n : Shakespeare, dramatiker, människa och myt. Wahlström & W id
strand. Sthlm 1967.

I sina tidigare Shakespeareböcker gav Gunnar Sjögren fyndiga uppslag till lösningen 
av intressanta detaljfrågor, men han kunde låta sig påverkas av forskare som var 
fastlåsta vid en förhandsinställning. I den monografi han nu har sammanställt är han 
avgjort mera försiktig. Han lämnar hellre en fråga olöst än han försöker driva igenom 
osäkra teser, egna eller andras. Det är bara i utkanten av ämnet som han yttrar sig 
för kategoriskt. I den historiska bakgrund han ger påstår han utan reservationer att 
Mary Stuart lät mörda sin make och hans omdömen om både James I, drottning Anne 
och det engelska folket är så bestämda och koncentrerade att de förefaller att vara 
hämtade ur någon gammaldags uppslagsbok. Elisabetanerna »var småväxta, svartmuskiga, 
hetsiga, tal trängda, musikaliska och koketta».

Annars har författaren en sällsynt förmåga att i få ord skapa levande och riktiga 
tidsbilder. Han är för klok för att efter känt recept tolka om Shakespeare och göra honom 
beroende av vår egen tid, men han sätter in moderna jämförelser som förtydligar bilden 
av teaterlivet i England omkring år 1600. Han finner t. ex. åtskilliga likheter mellan de 
dåtida författarnas och de nutida filmskaparnas metoder att leta reda på, omarbeta och 
upprepa lämpliga motiv för dramerna. Beskrivande men samtidigt exakta uppgifter 
om författarnas och skådespelarnas ekonomiska och sociala ställning, om publikens 
reaktioner etc. inflickas i den kronologiska genomgången av Shakespeares liv och verk.

Försöket att tolka skaldens personlighet verkar prosaiskt därför att det är välgörande 
nyktert och stöder sig på samtida uppgifter. Myterna om Shakespeares liv får bara 
illustrera olika tiders Shakespeareuppfattningar. Också sonetternas gåta behandlas sakligt, 
men det kapitlet ger inte något begrepp om deras skönhet. Med hjälp av bättre över
sättningar än de som citeras skulle läsaren ha kunnat få en uppfattning om känslan 
och den konstnärliga fulländningen i den shakespeareska lyriken.

Tolkningarna av de dramatiska verken är ganska summariska eftersom utrymmet är 
knappt. De prövar inga nya lösningar av psykologiska problem, men de är klargörande 
och konsekventa. En och annan gång tillåter sig författaren att jämföra motstridiga 
tolkningar, t. ex. av Hamletgestalten. För litteraturstuderande är sidorna om olika rikt
ningar inom Shakespeareforskningen särskilt nyttiga.
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Läsare som har ingen eller bara en flyktig kännedom om skalden har här fått en 
idealisk introduktion. Boken är saklig och välbalanserad och på samma gång med
ryckande och personlig.

Lennart Josephson

Studies in Criticism and Aesthetics 1660-1800. Essays in Honor of Samuel Holt 
M onk, edited by Howard Anderson and John S. Shea. University of Minnesota Press, 
Minneapolis 1967.

Samuel Holt Monk, numera professor vid University of Minnesota, publicerade 1935 
ett estetikhîstoriskt arbete, The Sublime: A Study of Critical Theories in XVIll-Century 
England, som ger en ingående analys av ett centralt begrepp inom 1700-talets estetiska 
diskussion och som har blivit något av en klassiker på sitt område. Några amerikanska 
och engelska universitetslärare har velat markera betydelsen av professor Monks verk 
genom att utge en festskrift till 3o-årsminnet av dess publicering —  vilket väl får 
betraktas som en ganska unik hedersbevisning åt ett humanistiskt vetenskapligt arbete.

De studier som är samlade i festskriften behandlar huvudsakligen estetikhistoriska 
problem i engelsk litteratur från Drydens Fables till Wordsworths företal till Lyrical 
Ballads. Ett axplock bland titlarna: »Shaftesbury and the Age of Sensibility» (av Ernest 
Tuveson, University of California), »Sermo or Satire: Pope’s Definition of His Art» 
(av Lillian Feder, Queens College), »Hume’s ’Of Criticism’» (av Ernest Campbell Moss- 
ner, University of Texas), »Tne Comic Syntax of Tristram Shandy» (av Ian W att, Stan
ford University —  känd för sin utmärkta bok om den engelska 1700-talsromanen, 
The Rise of the Novel), »The Preface to Lyrical Ballads: A Revolution in Dispute» 
(av James Scoggins, University of Minnesota).

Men synpunkterna i volymen begränsas inte till den litterära estetiken. Samuel Holt 
Monk visade själv i The Sublime ett fruktbart intresse för sambanden mellan olika 
konstarter, och hans betraktelsesätt präglar också festskriften. Några av bidragen —  och 
inte de minst givande —  diskuterar relationer mellan litteraturens och bildkonstens 
estetik. I en av bokens intressantaste studier, »The ’Reach of Art’ in Augustan Poetic 
Theory», fäster W illiam H. Halewood uppmärksamheten på att måleriets teori tidigare 
än poesins, redan på 1600-talet, legitimerade känslouttrycket på ett sätt som kan ha 
varit av betydelse för 1700-taiets litterära »känsloestetik». Robert E. Moore betonar 
i en uppsats med titeln »Reynolds and the Art of Characterization» att Reynolds strävade 
efter att framställa sina modeller som på en gång allmänmänskliga och individuellt 
särpräglade och jämför från den synpunkten hans porträttkonst med Fieldings människo
skildring.

På olika sätt ansluter sig festskriftens bidragsgivare till Samuel Holt Monks uppfatt
ning av komplexiteten och rörligheten i den estetiska utvecklingen under 1700-talet och 
ger också ytterligare belysning åt denna komplexitet och rörlighet, även om väl knappast 
någon av de många förtjänstfulla uppsatserna kan anses särskilt remarkabel. Monks 
egen betydelse som banbrytare för en »ny» syn på 1700-talets estetik bör för övrigt 
inte heller överskattas; hans insats kan betraktas som ett, visserligen viktigt, bidrag till 
den omfattande revidering av romantikens och naturalismens förenklat entydiga bilder 
av 1700-talet som på litteraturestetikens område började utföras redan av forskare som 
Daniel Mornet (La question des règles au 18e siècle) och, i Sverige, Martin Lamm 
(Upplysningstidens romantik) och som har fortsatts av åtskilliga senare forskare.

Lars Gustafsson

K irsten  Gram  H olm ström : Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants. Studies on 
some trends of theatrical fashion 1770-1815. Almqvist & Wiksell. Sthlm (Uppsala) 
1967.

Kirsten Gram Holmströms doktorsavhandling behandlar några teaterformer litet vid 
sidan av den teaterhistoriska allfartsvägen under tiden omkring 1800. Den första före


