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2 8 o Recensioner

»Genom den fortlöpande kommentaren i text och bild hoppas jag att antologin skall 
kunna fungera som en handbok i dramats historia», förklarar utgivaren. Illustreringen 
är utomordentlig, kommentarerna upplysande och sakliga. Litteraturanvisningar och 
förslag till arbetsuppgifter utgör ett värdefullt komplement, likaså de tre ljudband som 
inspelats av unga skådespelare för skolbruk. Boken vore förtjänt av att användas också 
på akademiskt lågstadium.

Ulf Wittrock

M o n r o e  C. BEARDSLEY: Aesthetics from Classical Greece to the Present. A  short 
bistory. Macmillan. New York 1966. (414 s.)

Att skriva en estetikens historia så att alla sakkunniga läsare blir tillfredsställda är 
lika omöjligt som att skriva en alla tillfredsställande filosofiens historia. Någon enhetlig 
åsiktsbildning i fackkretsar om hur filosofi skall bedrivas finns inte, och på samma 
sätt förhåller det sig med estetiken. Försök till teoriskapanden visar sig ofta vara 
camouflerade forskarideologier och smakideologier. Om nu en estetisk idéhistoria skall 
skrivas, så blir urvalet beroende av vad man just nu anser vara viktigt i estetisk forsk
ning och som lett fram till den ståndpunkten men också av vad som vid olika tid
punkter kan sägas ha varit dominerande i åsiktsbildningen, fast det har blivit obsolet.

Tidigare engelskspråkiga standardverk har varit skrivna av Bernard Bosanquet och 
Gilbert & Kuhn. För en modern läsare är de mycket otillfredsställande. Dock kan 
Bosanquet sägas ge en lättläst introduktion till vad en nyhegeliansk tänkare ansåg vara 
viktigt i estetik. Gilbert & Kuhns verk präglas av stor lärdom, men de historiska 
rekonstruktionerna visar sig vid detaljerat studium vara otillförlitliga. Man kan säga att 
Monroe C. Beardsley nu till all lycka har tagit på sig mödan att utgiva en kort idéhistoria. 
Åtagandet är modigt, ty varje estetiker med bestämd uppfattning om hur estetisk forsk
ning bör bedrivas och om var skiljelinjen går mellan estetisk teori och kritisk ideologi 
har naturligtvis möjlighet att formulera många invändningar.

Enligt min mening tar Beardsley för snävt på estetiken så att urvalet mot kritiska 
ideologer och opinionsbildare inte blir tillräckligt generöst. På traditionellt sätt fram
står nu Platon som den förste store gestalten i den estetiska idéhistorien. Därmed förbiser 
man den tidigare rika traditionen där inspiration och mimesis är nyckelord för konst- 
debatterna. Homeros, Hesiodos, Pindaros, Aristofanes ger uttryck åt en rad viktiga åsikter 
om konsternas tillkomstsätt och användningar. Xenofon har länge orättvist förbisetts, 
och även Beardsley förbiser honom som en fullföljare av denna tradition. I enlighet 
med vad som har sagts, skulle man på detta sätt kunna fortsätta att kritisera boken 
avsnitt för avsnitt. Det vore dock i högsta grad orättvist att låta en sådan kritik domi
nera, ty jag kan inte tänka mig en bättre bok i detta format. Den kan användas som 
en grundbok på ett-betyg-stadiet i estetik och som referensbok för dem som läser 
estetiska ämnen och filosofi. Lärdomen i boken är skickligt camouflerad i en flytande 
text. Användbarheten av boken ökas av en rikedom på bibliografiska upplysningar. 
För varje period eller för varje estetiker av något intresse öppnas porten till ett rikt 
biblioteksrum. Det är bara för läsaren att ta för sig.

Monroe C. Beardsley är professor i filosofi vid Swarthmore College i US A. Han 
har tidigare utgivit Aesthetics : Problems in the Philosophy of Criticism, 1958, som är 
den mest omfattande grundboken i estetik vid sidan av Thomas Munros publikations- 
serie. Beardsleys översikt av den moderna estetiska forskningen var ganska tung och 
nästan omöjlig att använda för kursläsning, men den kan användas som en fyndgruva 
i referensbiblioteket. Beardsleys nu utgivna estetikhistoria har andra förtjänster, främst 
den didaktiska överblicken, men noggrannheten har de två böckerna gemensam. Deras 
författare har skrivit två utomordentliga verktyg för estetikundevisningen på lägre och 
högre nivå.

Teddy Brunius


