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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
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teelse hon behandlar, monodramat, omspänner med olika föreställningar hela den be
handlade perioden, det vill säga från Rousseaus Pygmalion, uppförd för första gången 
i Lyon 1770, till Goethes Proserpina i W eimar 1814.

I ett bakgrundskapitel tar författarinnan upp reaktionen mot den fransk-kiassiska 
spelstilen, utmärkt genom reglementerade gester och en starkt affektladdad och rörlig 
diktion. Den brytningstid inom fransk teater som äger rum omkring och efter 1750 
ägnar sig bl. a. just åt att förmedla starkare visuella uttryck än tidigare, vare sig det 
gäller en mer individualiserad lokalfärg i dekor och kostym, mer utarbetade effekter 
beträffande ljus och skugga på olika delar av scenen (åstadkomna med rök och dimma) 
eller ett större intresse för plastik och mimik.

Det andra kapitlet behandlar monodramat. Det första exemplet är Pygmalions kom
bination av musik, plastik och text; musiken och texten framförs i motsats till i en 
opera skiftesvis, och texten är talad, inte sjungen. Rousseau avsåg att med denna form 
kritisera den franska operans recitativstil, som han ansåg oförmögen att bibringa åhöra
ren de affekter den italienska stilen kunde. Pygmalion är ett försök att beskriva käns
lorna både inom de talade avsnitten och inom det därmed växlande musikaliska flödet, 
ett flöde som inte skulle ackompagnera, utan illustrera känslorna i de gester och den 
mimik som skådespelaren gestaltade; den närmaste parallellen inom musiken till detta 
förfarande är tvivelsutan opéra-comiquens pittoreska, livliga illustrationsmusik (vilket 
kunde ha påpekats). Klaverutdraget till Pygmalion markerar både tidsutdräkt för varje 
reciterat parti och de känslors karaktär som skådespelaren skall markera under musiken. 
Författarinnan följer genrens vidare utveckling och ger en utförlig analys av J. F. Göz’ 
monodram Leonardo und Blandine, en analys som är mycket mer tacksam att genomföra 
som Göz lät gravera av sin hjältinna i de »uttryck» hon skulle förmedla —  en inortodox 
tillämpning av Lebruns uttryckslära, men inte desto mindre ett exempel på ett slags 
fysiognomik på teatern. Genom föreställningen av Proserpina fördes monodramat till 
en genomarbetning där man skönjer drömmen om ett allkonstverk; men från föreställ
ningen 1814 finns inga bilddokument bevarade.

Det tredje kapitlet handlar om »attityder». Föremålet för studiet är tre namnkunniga 
kvinnor, alla verksamma vid sekelskiftet 1800: lady Hamilton, Ida Brun och Madame 
Hendel-Schütz, vilka alla tre framträdde med ställningar, »attityder». De båda först
nämnda damerna hämtade inspiration uteslutande från antiken —  Emma Hamilton var 
älskarinna och sedermera maka åt den berömda antiksamlaren sir W illiam Hamtilton. 
Särskilt åt danskan Ida Brun ägnar författarinnan ett förvisso kärleksfullt intresse. 
Besjungen av A. W. Schlegel, Oehlenschläger och Heiberg, är Ida Brun tvivelsutan 
främst avspeglad i sin moder Frederikke Bruns icke alltid opartiska ögon.

Det sista kapitlet ägnas tableaux-vivants, en konstart som rymmer två sidor. Den 
ena innebär ett uppstannade av ett sceniskt flöde, såsom på en tavla, som Diderot säger. 
Exempel på detta ges bl. a. hos denna genres förespråkare Diderot i en föreställning 
från 1761, där skådespelarna under spelet arrangerade sig till en tavla av Grenze. Den 
andra sidan innebär en imitation av ett bildkonstverk som en fristående genre, utan 
något sammanhang med en dramatisk aktion. Författarinnan vill visa att denna senare 
konstart, bekant i Sverige bl. a. genom Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer, kom 
på modet genom Goethes Wahlverwandtschaften från år 1809. Där berättas det hur 
den olyckliga Charlottes extravaganta dotter Luciane under sin korta sej our på slottet 
som sällskapslek anordnar dylika imitationer av kända tavlor.

I ett avslutande avsnitt, som framför allt sysslar med Goethes teaterverksamhet, drar 
författarinnan samman nätet och visar hur intresset för alla de tre behandlade konst
arterna sammanstrålar i Proserpinauppsättningen i Weimar.

Fru Holmström rör sig med till största delen utländskt material. Det är en fördel att 
hon publicerar sina forskningar på ett icke enbart för svenskar tillgängligt språk. De 
företeelser som hon skriver om är i sig själva långt ifrån okända. Salunda har Yrjö 
H irn i »Episoder» skrivit en utförlig uppsats, som berör flera av de i avhandlingen 
förekommande företeelserna. Vidare har Gösta M. Bergman markerat en rad av de fråge
ställningar den föreliggande avhandlingen tar upp. Författarinnan har själv gjort om
fattande forskningar för att komplettera tidigare känt material. Det maste ha känts
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bittert att så många gånger behöva tala om att dessa forskningar på olika europeiska 
bibliotek och arkiv ej har avsatt resultat.

Avhandlingens förtjänst är tvåfaldig: för det första har fru Holmström satt in ett 
material i ett stort sammanhang. Där Hirn ser ett pittoreskt sammanflöde av personer 
och anekdotiska situationer, ser Kirsten Gram Holmström punkter i en teaterhistorisk 
utveckling. Hennes problemlösningar är eleganta och väl disponerade, särskilt då det 
gäller monodramen. På så sätt blir denna bok, inte minst genom det ymniga illustra
tionsmaterialet, för lång tid framåt en slutgiltig redovisning av genresammanhang och 
avgränsningar av de konstarter den sysslar med.

För det andra har författarinnan presenterat en rad kärleksfulla och både inträngande 
och känsliga analyser av enskilda konstnärer. Man noterar att det analytiska ordförrådet 
är valt med stor finess och är påfallande lättbegripligt, utan att för den skull vara vare 
sig torrt eller alltför emotionellt färgat. Hon fångar genom noggranna bildtolkningar 
och sammanställning av i stort sett välvalda källor övertygande in egenarten hos de tre 
attityd-damerna lady Hamilton, Ida Brun och Madame Hendel-Schiitz. Det måste dock 
sägas att Ida Brun får väl stor plats i framställningen. Å andra sidan är hon sannolikt 
den av dessa tre damer som har förblivit minst känd utanför sitt hemland. I skildringen 
av hennes dyrkande och tyranniska moder visar författarinnan en förening av humor och 
sälta, som gör framställningen mycket roande men också ganska exkursbetonad. Fru 
Holmström försvarar sin utförlighet beträffande »Ida» med det intresse hon har genom 
att man i moderns skildring kan följa en skådespelares utbildning och repetitionsteknik. 
Det är ett intressant uppslag, men det genomförs inte på något annat ställe i avhand
lingen.

Något måste sägas om det formella. Det är alltför ofta möjligt att peka på ställen 
där författarinnan hänvisar till källor, som inte tillfredsställande redovisas i notapparaten. 
En sådan underlåtenhet försvårar inte bara kontroll, utan också vidare forskningar. 
Citaten återges ibland i översättning, ibland på originalspråket, utan påvisbar konse
kvens, till och med på samma sida >(s. 152), Voltaires företal till Les Scythes har genom
gående översatts till engelska (s. 24, 37 f.), fastän andra franska texter har behållits 
I original. Diderot citeras ur en Garnier-upplaga; det finns dock en editio princeps 
av hans skrifter. Man frågar sig efter skälet till att Corneille återges ur en 1700-tals- 
edition. Det är som författarinnan inte hade orkat med eller givit sig tid till den 
avslipning som brukar anses önskvärd i en gradualavhandling. I och för sig rör erin
ringar av detta slag sällan sakfrågor. Men det finns också exempel där denna brist på 
avslipning stör framställningen. Sålunda händer det att författarinnan börjar med att 
belägga sin uppfattning med avlägsna och opålitliga källor för att därefter komma till 
mera näraliggande och pålitliga; det gäller Mlle Clairons och Lekains scenreformer 
(s. 21 ff). Den motsatta vägen ger ju större stöd åt osäkra källor; avhandlingen van
pryds i detta avseende av något man inte ens vill ge benämningen skönhetsfläckar.

Ett av internationella forskare penetrerat material har samlats och analyserats i fru 
Holmströms bok. Hon kan dessutom räkna in en del rena fynd. Till dem hör tveklöst 
resultatet av hennes polemik med Hirn angående målaren Romneys och Emma Hamil
tons prioritet då det gäller lady Hamiltons klassicism i attityderna. D it hör säkerligen 
också diskussionen om ljussättningen under vissa av dessa attitydförevisningar, som för
fattarinnan sätter i samband med Piranesi och visningar i lyktsken av museala konst
verk. Mindre övertygande är den framförda uppfattningen om Wahlverwandschaftens 
inflytande på tableaux-vivant-konsten; på den punkten har författarinnan också reserve
rat sig.

En givande punkt i avhandlingen är författarinnans klart etablerade distinktion mellan 
olika slags »antiker» under 1700-talet. Dels finns den från fransk-klassicismen ärvda 
och vidareutvecklade »romerska» teaterantiken. Dels finns en antikuppfattning inom 
målarkonsten, vilken går ända från Poussin fram till Madame Vigée-Lebrun och David. 
Det finns slutligen en »arkeologiskt» inspirerad antik. Det är till denna som lady 
Hamiltons kostymer och attityder anknyter sig. Det hade varit intressant att närmare få 
veta hur mycket Emma Hamilton var trogen mot denna arkeologiska antik, bl. a. genom 
jämforerande studier mellan sir Williams antiksamling och de gravyrer över lady Hamil
tons attityder som gavs ut.
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Fru Holmströms avhandling, den första i Stockholms Universitets Teaterhistoriska 
studier, bärs upp av ett lätt stilistiskt handlag. Trots ämnets begränsning speglar för
fattarinnan viktiga tendenser i nyantikens teaterutveckling.

Carl-Olof Gierow

STEN LINDROTH: Kungl. Vetenskapsakademiens historia 1739—1818. Almqvist & 
Wiksell. Uppsala 1967.

Sten Lindroths arbete om Vetenskapsakademiens historia är ett storverk.
Redan i företalet förklarar författaren att verket skall handla om Vetenskapsakade

mien och ingenting annat. I stort sett håller han denna utfästelse. En fördel med en 
sådan avgränsning är under alla omständigheter koncentrationen på ämnet. En jäm
förelse med Bengt Hildebrands verk om samma materia från år 1939 visar hur mycket 
bråte i form av genealogisk och personhistorisk romantik, lärdomsuppräkning och miss
riktad fullständighetsiver som Lindroth har lämnat därhän till översiktlighetens och 
koncentrationens fromma.

Lindroth har delat in sitt verk i två delar. Den första, i två band, omfattar i stort 
sett Akademiens historia från grundläggningen 1739 till början av den gustavianska 
tiden, närmare bestämt till sekreteraren Wargentins död 1783. Den andra delen omfattar 
återstoden av den gustavianska tiden och skjuter något utöver denna. Året 1818 har 
satts som gräns för framställningen, därför att Berzelius då blev vald till Akademiens 
sekreterare.

Boken har disponerats överskådligt. Det inledande kapitlet omfattar Akademiens 
organisation. Ett särskilt avsnitt behandlar Handlingarna, som sätts in i ett internatio
nellt sammanhang. De vetenskapliga förbindelserna med utlandet samt den viktiga, i 
utilismens namn drivna, ekonomiska propagandan behandlas i två följande kapitel. 
Därefter följer en översikt av olika vetenskapers utveckling under Akademiens hägn: 
astronomien, experimentalfysiken, matematiken, kemien, mineralogien, naturalhistorien 
och medicinen. Särskilda kapitel ägnas Kina och forskningsresorna, Akademiens språk- 
vårdande verksamhet, instrumentmakeriet samt den berömda Almanackan. Den gusta
vianska delen är analogt upplagd. Ett inledande kapitel behandlar »den gustavianska 
andan». Därefter följer ett avsnitt om Vetenskapsakademiens organisation under gusta
viansk tid och en genomgång av de olika vetenskapsgrenarna under detta tidevarv.

Det är ett överväldigande stoff, och det behärskas till synes utan ansträngning. Man 
frågar sig ovillkorligen vad i detta gigantiska verk som innebär direkt nya forsknings
resultat. Den som inte har gjort ingående specialstudier tänker sig ändå att detta nya 
i boken ligger på två plan: dels är verket en framställning av en samlande institution, 
som samlade in de frihetstida naturvetenskaperna och var deras ryggrad och blodom
lopp, en framställning som belyses med mängder av otryckt material. Lindroth har 
därmed åstadkommit en pendang till Henrik Schiicks monografier om Vitterhetsakade
mien och Svenska Akademien. Dels ger Lindroths verk en rättvis och i ett stort per
spektiv sedd bedömning av enskilda och samlade insatser. Låt vara att Torbern Bergman 
även tidigare har framhållits på Linnés bekostnad. Att framställa W argentin som en 
första rangens forskare och samtidigt som en outtröttlig främjare av Akademien är 
säkert att ge denne märklige man rätta proportioner. Liksom en gång för den gamle 
von Höpken är W argentin i Lindroths ögon ljusgestalten, den oersättliga inkarnationen 
av hela Akademien. Bakom honom och hans Akademi sluter en hel vetenskaplig miljö 
upp: de bildade magnaterna, de frihetstida rönforskarna, de storsamlande godsägarna, 
de lärda lektorerna och kyrkoherdarna, vilka alla visar vilken bredd det naturvetenskap
liga intresset hade i vårt land.

Författaren ger på flera ställen anvisningar på icke genomförda, angelägna forsk
ningsuppgifter, som eggar fantasien. Hans bok öppnar perspektiv åt många håll. Man 
undrar till exempel hur utilismens entusiasm inför det svenska klimatet —  Vinter-qvädets 
Gyllenborg såg sålunda vår köld och vårt mörker som förklädda välsignelser —  förhåller 
sig till Carl August Ehrensvärds pessimistiska uppfattningar om vårt bistra klimat som


