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Recensioner av doktorsavhandlingar

KURT J o h a n n e s s o n : I  polstjärnans tecken. Studier i svensk barock. Lychnos-Bibliotek 
24. Uppsala 1968.

Kurt Johannesson har med sin avhandling skurit och anrättat ett ansenligt block ur 
1600-talets kulturhistoria. Jag skriver medvetet »kulturhistoria», då författaren inte bara 
spänner över litteraturhistoriska domäner utan jämväl går in i teaterhistoria, konst
historia och i någon mån musikhistoria. Hans lovvärda ambition har också varit att 
belysa förut negligerade fält som latindiktning, kungapanegyrik och kvasidramatiska 
hovupptåg. Författaren har gått till verket med sällspord lärdom och förtrogenhet med 
källmaterialet. Men själva stoffets tyngd och massa har lett till vissa avvägningsproblem. 
Läsaren har sålunda anledning beklaga, att författaren inte vidgat och fördjupat sin 
framställning om latindiktningen, gärna på bekostnad av den något överdokumenterade 
framställningen om karolinsk hovdramatik.

Det snäva urvalets vådor blir uppenbara redan i första kapitlet, där författaren valt 
att behandla det tidiga 1600-talets manieristiska diktning, »som på lång sikt förebådar 
barockstilen» (s. 14). Med manierism avser författaren ett stildrag i latindiktningen, 
som omhuldar tekniska grepp som akrostikon, anagram, chronodistikon, eteostichon, 
palindrom, pangrammatisk teknik, varmed dikten förvandlas till rebus och gåta. Denna 
manierism ses något överraskande som ett med retoriken parallellt fenomen. »Manieris- 
men i poesin motsvaras av ett nytt intresse för retoriken inte bara som ett sätt att 
uttrycka sig klart, logiskt och vårdat utan också som en konstnärlig uttrycksform» (s. 16).

Det är svårt att inse hur manier ismen skulle »förebåda» barockstilen. Även om 
vissa manieristiska metoder lever vidare, skall man förgäves söka efter den extremt 
kryptiska och rebusartade tekniken i de dikter inom den »karolinska barocken» som 
författaren senare anför. Uppenbarligen rör sig författaren med olika definitioner på 
termen »manierism», när han kan hävda, att senare svenskspråkig diktning, genom för
medling av Stiernhielms Hercules och baletteater, »kom att uppta många drag från det 
tidiga 1600-talets manieristiska latindiktning» (s. 31). Här har manierism förlorat sin 
innebörd av språkkrypticism och tillagts en annan, vagare betydelse.

Samma glidning kan skönjas i författarens bruk av termer som »retorik» och »reto
risk». För 1600-talet betyder retorik en lärd disciplin, baserad på auktoriteter som 
Aristoteles, Cicero och Quintilianus. I modernt språkbruk betyder retorik vältalighet, 
och adjektivet, som ofta har en pejorativ innebörd, betyder vältalig, elokvent. Författaren 
citerar exordium ur ett tal av Johannes Sveno-Wivallius, som förvisso är mycket väl
taligt men som inte kan tas som belägg för ett teoretiskt intresse för retorik (s. 16). 
Lars W ivallius tal och rättsinlagor (s. 17) var i sanning vältaligt gripande, men verkar 
egendomligt opåverkade av retorikens stränga formalism.

Författaren gör i detta sammanhang ett ganska diskutabelt försök att karakterisera 
Stiernhielms retoriska teorier. Det är visserligen sant, att Stiernhielms patronus, Johan 
Skytte, nitiskt ivrade för intensivare studier i retorik som ett led i programmet att 
fostra en dugande svensk ämbetsmannakår. Däremot är det tvivelaktigt om Stiernhielm 
influerats av ramismen i sitt retoriska arbete. Aristoteles och Cicero var förhatliga för 
ramismen —  men inte i sin egenskap av retoriker! Det visar sig också, att Ramus- 
Talaeus Rhetorica, anbefalld i universitetsinstitutionerna 1626, eller skytteanska pro
fessorn Johannes Simonius handbok De locorum, topicorum usu (Uppsala 1627) är pa- 
fallande konventionella verk. Stiernhielms spekulativa retorik skulle ha tett sig  ̂ ytterst 
främmande för Skytte och Simonius. Stiernhielm var här, som sa ofta annars, nagot av 
en solitär.

Johannesson har med goda skäl understrukit de svårigheter som möter den som söker
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värdera nylatinsk poesi. »Varje estetisk värdering blir ett vagspel, ett vanskligt försök 
att leva sig in i en främmande värld» (s. 14). Författarens genomgång av Stiernhielms 
latinpoesi ger ett exempel på dessa svårigheter. Läsaren delar gärna författarens höga 
värdering, men har ibland svårt att acceptera hans analytiska metoder: så i diskussion 
om allegorin över de två livsvägarna (s. 23 f.).

Efter 1600-talets mitt sväller den latinska och svenska litterära produktionen enormt i 
den period författaren kallar »karolinsk barock». Denna skulle utmärkas av intresse för 
både sublimt heroiska men även sensuella och sentimentala drag. »Därigenom kommer 
den poesi som präglas av dessa ideal att förlora något av den vida, intellektuella rymd 
som präglat den tidigare humanistdiktningen. Den klara dialektiska argumenteringen 
träder tillbaka för en mer suggererande och upplöst form» (s. 33). Författaren anger 
inte vid denna jämförelse vad han avser med den äldre humanistdiktningen, hans enda 
exempel är Stiernhielm. Uppenbarligen kan han inte avse de manieristiska diktarna, 
vilkas alster knappast präglas av hög intellektuell rymd eller klar dialektisk argumen
tering. Läsaren måste fråga sig, om den inhemska litterära odlingen före 1600-talets 
mitt verkligen var så rik och betydande, att en jämförelse är möjlig. Upplevde inte 
samtiden Johannes Columbus som fullkomnare snarare än som förnyare? Anmärknings
värt är att han synes ha rönt en allmän beundran, prisad av Laurentius Fornelius i den 
äldre generationen lika väl som av Petrus Lagerlöf i den yngre.

I detta avsnitt besväras läsaren av författarens underlåtenhet att meddela vad han 
egentligen avser med barock. Om så ytterligt disparata diktare som Johannes Columbus 
och Andreas Stobaeus bägge går in under rubriken barock, då måste termens innebörd 
vara ytterligt vag.

Enligt författarens schema skulle den barocka stiltendensen, företrädd av bröderna 
Columbus, Andreas Stobaeus, Johannes Paulinus, Laurentius Forsselius och den unge 
Hermelin mot seklets slut efterträdas av en klassicerande stil, en parallell sålunda till 
utvecklingen i den svenskspråkiga poesin. Det är olyckligt att man här har valt Herme
lin som paradigm, då denne kanske inte är helt representativ och visar upp sin klassi
cerande stilkonst i en mycket speciell situation: som rikshistoriograf och svensk propa
gandachef. Möjligen hade Magnus Rönnows utveckling varit ett lyckligare val.

Andra kapitlets rubrik »Barockens diktarroller» håller både mer och mindre än det 
lovar. Mer, emedan författaren dragit in humanistdikter ända från 1561, mindre, emedan 
författaren underlåtit att sätta in de svenska poeternas syn på sitt kall i ett komparativt 
perspektiv. D e attityder Johannesson kunnat belägga i den svenska poesin är emellertid 
som regel mycket konventionella. Vissa diktarattityder kunde förknippas med land
skapsbilder, därav undertiteln »Det antika diktarlandskapet». Här åberopar författaren 
något förbryllande italienaren Grillis idéhistoriska framställning om den antika moral
filosofins diskussion kring de två livsalternativen »otium» kontra »negotium» men under
låter att citera Curtius eller Conradys framställning om »Der poetische Idealort» (Latei- 
nische Dichtungstradition und deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts, Bonn 1962, s. 302). 
Författaren underlåter att teckna bakgrunden till de stereotyper vi här möter: diktaren i 
lunden, den hänryckte diktaren, diktaren mödosamt klättrande i uppförsbacken till »Mons 
Virtutis» (för dessa attityder, se t. ex. Franchet, M., Le poète et son oeuvre d’après Ron
sard, 1923, s. i i  ff., s. 103 ff.). Förutom denna försummelse noterar läsaren en metodisk 
egenhet i detta kapitel. För att belägga »barockens diktarroller» har författaren utnyttjat 
texter av det mest skiftande slag, tillkomma i helt olika skrivsituationer. Här återfinnes 
ekloger, gravdikter, bröllopsdikter, kröningsdikter, installationsföreläsningar på vers 
om poesins ursprung, filosofiska utredningar och prosadissertationer om mytologi. N u är 
det uppenbart, att diktarattityden måste variera åtskilligt allt efter genre och skrivsitua- 
tion. I en oration från 1684, vari Andreas Stobaeus hyllar Karl XI för att denne låtit 
återupprätta Lunds universitet efter danska kriget, låter han muserna på Parnassen hylla 
sin kungliga beskyddare. Johannesson kommenterar: »På detta sätt kommer Stobaeus 
att uppge mycket av den självständighet gentemot den politiska världen, som de tidigare 
humanistdiktarna trots allt hävdat» (s. 84). Diktarlandskapet har annekterats av den 
kungliga envåldsmakten. Hos Johannes Columbus däremot, i orationen D e harmonia 
mundi, är diktarlandskapet ännu framställt med något av renässanspoetens självkänsla. 
Men, kan man invända, hos Columbus betyder Parnassen Poesin, hos Stobaeus står den
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för Lunds universitet, en icke fullt så upphöjd institution, vars devota underkastelse ter 
sig helt naturlig i sammanhanget. Vidare är det anmärkningsvärt att Stobaeus i skriv- 
situationer som inte implicerar kungapanegyrik med all kraft hävdar diktarkallets hög
het och värde, men dessa texter (s. 42 ff.) har författaren inte funnit anledning ta upp i 
detta avsnitt. Hermelins hyllningsdikt till Lagerlöf och Dahlstiernas till Hermelin, i 
vilka föremålen hyllas som en Orfeus, en Hermes, en Linus, tyder inte heller på någon 
reduktion av den poetiska självkänslan. Men dessa dikter har tillkommit i en speciell 
skrivsituation, när adressaterna tillträdde professurer i vältalighet och poesi, och synen 
på diktarkallet är betingat av skrivsituationen.

Ett särskilt avsnitt ägnas Lasse Lucidors syn på diktarkallet. Författaren supponerar 
här en estetisk motsättning mellan Lucidor och uppsalaskolans medlemmar. Dessa 
senare »torde ha erfarit ett visst främlingskap inför hans poesi och person» (s. 80). I 
Lucidors poesi tycker sig författaren spåra en otålig konstlöshet, som kan förklaras bl. a. 
av att poeten själv vill »ta udden av de korrekta poeternas kritik» (s. 81). Denna 
supponerade kritik beläggs med Lagerlöfs kollegier över svensk poesi under 90-talet 
samt med en dissertation av Rudeen från —- 1703! Kritiken har alltså formulerats 20 
till 30 år efter Lucidors död, vid en tid då en klassicerande strömning bröt igenom, 
och denna kritik kan inte gärna tas som belägg för en estetisk motsättning under dikta
rens egen livstid. D e textställen av Lucidor som citeras (s. 81) är regelrätta retoriska 
blygsamhetstoper, och utsäger naturligtvis ingenting om Lucidors syn på sin eller upp- 
salakollegornas poesi.

I tredje kapitlet övergår författaren till att diskutera den celesta symbolik, som 
ymnigt förekommer i tidens konst och litteratur. Ett självständigt avsnitt ägnas åt 
Stiernhielms Discursus astro-poeticus. Författaren noterar att Stiernhielm våren 1658 
besökte Carl X  Gustaf i Göteborg, varvid majestätet med välbehag läste Hercules. 
Johannesson fortsätter: »Vi vet däremot inte hur han upptog ett annat stort diktverk, 
som Stiernhielm förmodligen författade vid denna tid, ’Discursus astro-poeticus’. Han 
torde ha läst den med nöje som ett diktverk helt i samklang med den officiella svenska 
propagandan, som en praktfull apoteos av honom själv och slutligen som en sällsynt 
munter underhållning» (s. 95). Författaren förmodar här att Stiernhielm skulle ha full
bordat dikten redan våren 1658, bara några månader efter freden i Roskilde, vilket i 
så fall skulle vittna om en nästan unik fortfärdighet hos denne senfärdige diktare. I 
slutet av kapitlet har författarens förmodan övergått i visshet. Han säger där, att dikten 
blev inaktuell när andra danska kriget utbröt, vilket skulle förklara att den aldrig blev 
tryckt (s. 100). N u  anger inte författaren några grunder för dateringen till 1658, och 
det kan därför vara skäl att granska fakta i målet. Fatalt nog finns inte en stavelse 
bevarad av Discursus i Stiernhielms egen handskrift. Hans brev tiger likaledes om dikten, 
även i sammanhang där man kunde ha väntat att se den omnämnd. Våren 1659 skriver 
diktaren en supplik till Carl X  Gustaf med bifogad förteckning över verk han avser att 
trycka. (Stiernhielm, SS, 3: 1, s. 200 f.; UUB, U 193.) I förteckningen återfinnes ej 
Discursus, vilket stämmer illa med Johannessons tes att dikten skulle ha skrivits 1658 
och till sitt syfte vara propagandistisk och rojalistisk, en veritabel apoteos över kungen. 
De äldsta handskrifterna, som alltså inte är av Stiernhielm, ger oss 1664 som terminus 
ante quem. Det är anmärkningsvärt, att dikten tycks blanda in material från andra 
danska kriget 1659-1660 . Redan inledningen tecknar en situation, som inte passar in 
på sommaren 1657. Skåne, Halland och Blekinge framställs där som redan erövrade 
provinser, vilka konspirerar mot sin härskare Carl Gustaf för att atervinna friheten. 
Detta för ju snarast tanken till andra danska krigets utbrott. I en replik av stjärnbilden 
Columba Noachi förekommer vidare en uppenbar allusion på freden i Oliva 3 maj 1660: 
»Turbato Boreo pacem mea mönstrat Oliva.»

Det finns alltså åtskilligt som talar emot dateringen till 1658, en datering som för
fattaren f . ö. borde ha åtagit sig belägga.

Det kunde i detta sammanhang ha varit pa sin plats, att notera Stiernhielms beroende 
av astrologsatiren, en genre som ymnigt flödade under 1500- och 1600-talet, med 
företrädare som Aretino, Rabelais och Johann Fischart. Man kan notera, att även Fo- 
lengos makaroniska epos »Baldus» ger utrymme at skämtan med astrologers fantasi
foster. Det är vidare anmärkningsvärt, att den engelske astrolgen W illiam Lilly, som
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ställde sin konst i Carl X  Gustafs tjänst och möjligen stått modell för någon av de 
»augurer» det gycklas med i dikten, var en ovanlig otursförföljd stjärnskådare, vars verk
samhet också utlöste en strid ström av satirer. (Jfr Allen, D. C., The Star-crossed Renais
sance, 1941, s. 242 f.) Discursus är ett belägg bland andra på att Stiernhielm vid denna 
tid fjärmat sig från sin ungdoms astrologiska intressen.

Johannessons framställning om solsymboliken kunde något starkare ha framhållit mo
tivets förhistoria. Solemblemet fick möjligen ökad frekvens under absolutismens tide
varv, men var förvisso inget nytt: redan Plejadens diktare framställde i sina balettexter 
Frankrikes kungar som solar i planeternas konstellationer. (Jfr Weber, H., La Création 
poétique au X V Ie siècle en France, I, 1956, s. 86 ff.) Läsaren kan också sätta i fråga, 
om renässansens idéer om universell ordning och korrespondens mellan statens, naturens 
och rymdens hierarkier, idéer som fick sitt kanske ryktbaraste uttryck i Ulysses stora tal 
i Shakespeares Troilus och Cressida (II: 3), om dessa idéer verkligen levde kvar med 
övertygelsens makt under senare hälften av 1600-talet. Författaren citerar ett fullödigt 
exempel på ordnings- och korrespondenstanken, formulerad i en kröningsoration av 
Jacob Typotius.

»Det finns bara en härskare över universum. Hel och odelbar är furstemakten till 
sin natur. Bland metallerna äger guldet furstemakten, solen står med sin glans 
över de andra stjärnorna; bland fåglarna härskar örnen, bland de vilda djuren 
lejonet» (s. 91).

Men detta belägg är daterat 1594. Och man har onekligen intrycket, att solemblemet 
under 1600-talets senare hälft tenderar att uttunnas till ett rent dekorativt element, 
vars innebörd mekaniskt bestämdes genom handböckerna i emblematik. Författaren ger 
en nästan överrik dokumentering av solemblemets förekomst. Kanske hade det varit 
intressantare för läsaren, om han mer sökt påvisa de skiftande tolkningsmöjligheter 
emblematiken gav anledning till. Några exempel: när Johannes Columbus 1680 be
skriver Karl XI som en nådig sol, vilken fördriver olyckans moln, bygger han uppen
barligen på emblemet »Post nubila clarior». (Mina exempel är hämtade från Henkel- 
Schönes stora översiktsverk Emblemata, Stuttgart, 1967.) Emblemet stjärnor =  kungliga 
ämbetsmän återfinnes i Andreas Stobaeus epistel till Karl Piper (s. 46) och i Lind- 
schölds dikt till värdskapet 1670: »Hans Huus är fult med Stiernor/och han är sielff 
en Sool» (s. 106). Andra exempel att förtiga. En sådan här efterlyst differentierad tolk
ning hade inte behövt belasta framställningen: åtskilligt av det ymnigt flödande mate
rialet hade med fördel kunnat förvisas till noterna.

Avsnittet »Polstjärnan som nationell symbol» bygger på missbrukad forskarmöda, 
då de belägg författaren anför nästan utan undantag redan har redovisats av Heribert 
Seitz i en uppsats i Fataburen 1938 och av Hildebrand i hans mäktiga historik över 
Vetenskapsakademiens första tid, I, s. 419 f. Detta förtretliga olycksfall i arbetet är på 
sätt och vis symptomatiskt: på grund av en djup förtrogenhet med primärmaterialet 
tenderar författaren ibland att negligera den tidigare forskningens insatser. Så i av
snittet om Lejonkulans dramer, där författaren inte ens värdigats omnämna Wieselgrens 
grundläggande studier i ämnet. Denna underlåtenhet är besvärande i författarens fram
ställning om Börks drama Phaëton. Här utpekar författaren Quinault-Lullys opera med 
samma namn, men avvisar tanken att ett beroende av den franska texten skulle före
ligga: »Börk kan i samma politiska situation som Quinault också helt självständigt ha 
kommit fram till denna tolkning av den ovidianska myten» (s. 112). W ieselgren disku
terar exakt samma opera och kommer till samma negativa resultat som Johannesson 
(Bidrag till kännedomen om 1600-talsdramat i Sverige, 1909, s. 77 ff.). Däremot anser 
sig Wieselgren kunna belägga ett beroende av Vondels drama över samma motiv, ett 
beroende som särskilt tydligt skulle gå i dagen i det avsnitt som av Johannesson karak
teriseras som »ett karolinskt mysteriespel om människornas totala beroende av envålds- 
makten (s. 112)! Författaren sade sig under disputationsakten stå främmande för de 
komparativa metoder som använts av Wieselgren, en principiell inställning som emeller
tid inte kan frita honom från skyldigheten att uppmärksamma sin föregångare med 
åtminstone en fotnot.
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Oviljan att överhuvud omnämna tidigare forskning kan påtalas också i författarens 
framställning om de hovmaskerader som kallades »värdskap». Han har stött sig på ett 
ymnigt flödande primärmaterial och har också med gott utbyte studerat J. B. von Rohrs 
Einleitung zur Ceremonial-Wissenschaft der grossen Herren, 1733. Men det hade inte 
vanprytt framställningen om författaren noterat, att redan Ljunggren behandlat inemot 
ett tiotal av de värdskap som här refereras, och att Carl Silverstolpe i Svenska Teaterns 
äldsta öden, s. 42, givit en åtminstone nöjaktig definition av genren. Att exakt beskriva 
denna något amorfa typ av hovmuntration hör f. ö. inte till det lättaste. Johannesson 
skiljer (s. 138) på två huvudtyper, det exotiska och det rustikt folkliga värdskapet. 
Men han refererar själv (s. 135, 140 ff.) andra värdskap, som laborerar med allegorisk 
teknik och med komparser hämtade ur de pastorala, mytologiska och astronomiska bild
sfärerna. »Genrens» gränser till balett och andra kungliga förlustelser har uppenbarligen 
varit mycket svävande.

I kapitel V, »Den pastorala erotiken», behandlas tidens herdediktning som uttrycks
form för gängse erotiska attityder, allt med den bredd och ymnighet i exemplifieringen, 
som författaren genomgående skämmer bort sina läsare med. Möjligen kunde författaren 
även här ha studerat den samtida emblematiken med utbyte. Han skulle då ha funnit, 
att Diana framställs inte bara som kyskhetens och jaktens gudinna utan även, mera 
allmänt, som dygdens seger över lasten enligt mottot »Labor omnia vincit»: den andliga 
och fysiska mödan kuvar lasten. Stiernhielms balett Then fångne Cupido torde knappast 
kunna tolkas så snävt som »Dianas seger över Cupido, kyskhetens seger över de sinnliga 
begären» (s. 182). Att baletten har en vidare innebörd än så framgår ju också av för
fattarens egen tolkning av texten. Denna ger ytterligare ett exempel på Stiernhielms 
livslånga arbete med antitesen dygd —  last, en motivisk fixering Johannnesson i andra 
sammanhang fint har framhållit.

Författaren har icke aktat för rov att än en gång angripa Hiärnes mångomskrivna 
herderoman Stratonice. Genom lyckliga manuskriptfynd har han nära nog kommit fram 
till en rekonstruktion av den diktsvit ägnad Stratonice, som Hiärne planerade utge. 
Framställningen är på många sätt förtjänstfull, men läsaren hesiterar möjligen inför de 
slutsatser författaren vill dra. I en i och för sig begriplig reaktion mot Strandbergs 
besynnerligt anakronistiska värdering av Hiärnes litterära insats har författaren kommit 
att hamna i en motsatt ytterlighet, när han vill se Stratonice-diktningen buren av »både 
social och filosofisk-emotionell idealism» (s. 206). N u är känslans och den platonska 
idealismens äkthet fasligt svåra att belägga annat än med vädjanden till läsarens evidens- 
känsla. D et synes mig rimligare att uppfatta den pastorala genren som rolldiktning. 
Den höviske herden, draperad i den platonska erotikens attityder, var en litterär roll, 
som utan svårighet kunde förenas med till synes helt avvikande känslor och attityder. 
Hiärne-Celadon är samme man som skriver den oerhört brutala gynekologiska utred
ningen om huruledes deflorerade flickor söker dölja sin skavank med kemiska medel 
och lämplig plastik, och hur den misstänksamme äkta mannen handgripligen bör av
slöja sin svekfulla brud. Att Celadon-Hiärne uppfattades som en roll framgår ju också 
av den dikt av Andreas Wollimhaus, som Johannesson vill åberopa som stöd för sin 
tolkning. Uttrycket »Platonisk Brunst» framstår där snarast som en godmodig skämtan 
med Hiärnes ideliga ordande om sin kyska brunst. Wollimhaus betraktar Hiärnes 
herderoll med vänlig ironi.

Hielp Gudh hwadh griller blef hans Hierna dertill bracht.
Då såg W ij fåren hans båd’ will och willse kuska, 
det ena brääkte här, det andra där i buskan, 
ty huru skulle den wäl skiöta hiorden sin, 
som intet ägde sielf sig sielfwan elLsitt sinn?

Sensmoralen är uppenbar: nu skall Hiärne ga under äktenskapets fasta ok, och där
med är det också slut på de pastorala lekarna. Hiärne hade spelat sin pastorala roll med 
avsevärd talang och hans avsikt som författare var rimligtvis att utöva hövisk pedagogik. 
Johannessons karakteristik av tidens herderomaner som »en sorts handböcker i god ton» 
verkar helt övertygande. Så uppfattas Hiärnes dikter av Eric Wennaesius, när denne 
1684 ber f. d. Celadon att utge sina poem av trycket.
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De oss en eftersyn, som ärlig älskog drifwa,
Här effter kunna blij. (Strandberg, s. 54)

Hur lätt 1600-talsförfattaren kunde förena till synes oförenliga roller framgår inte 
minst av Johannessons utmärkta skiss av Israel Holmström, burlesk skämtare, gråtmild 
herde och heroisk panegyriker i en person.

I kapitel VI, »Lyckan av ett stilla leverne», ett avsnitt som bara med en viss möda 
kunnat infogas 1 avhandlingens ram, behandlas tidens »livsåskådningsdebatt», den klas
siska dispyten om det respektive värdet i »otium» och »negotium», lantlivets behag, 
ensamhetens och reträttens problematik. Författaren visar här, hur dissertationsmaterialet 
avspeglar civistiska ideal och uttrycker maningar till studenterna att engagera sig i 
statens tjänst. Johannesson har tidigare grundligt dokumenterat de akademiska borgarnas 
lyhörda vilja att ställa sina lyriska och oratoriska talanger i kungens och statsnyttans 
tjänst. Detta ger anledning till det intressanta spörsmålet: hur »indoktrinerades» de in
tellektuella? Ett studium av i första hand universitetskonstitutionerna 1655, av pro- 
fessorsinstruktionerna, av eloquentiae och poeseos professorernas tillsättning och verk
samhet, skulle med säkerhet kunna ge intressanta resultat. Författaren har glädjande nog 
aviserat en undersökning efter dessa linjer.

Med ett lyckat grepp har författaren i sista kapitlet studerat Dahlstiernas diktning 
som den orgelpunkt, vari de flesta av bokens motiv sammanflätas. Men Dahlstierna 
är förvisso även värd en separat studie, inte minst på grund av den obestridliga origi
nalitet som präglar hans stora gravdikt över Karl XI. Att förena låg stil med hög genre 
och högt ämnesval utan att fördenskull eftersträva komisk eller parodisk effekt, detta var 
förvisso något för tiden tämligen sällsynt.

En av författarens grundläggande teser är denna: »Dahlstierna måste främst studeras 
mot bakgrunden av den inhemska barocktraditionen, speciellt den som utbildades inom  
den lärda humanistdiktningen. Inflytandet från Marino och den tyska barockpoesin 
torde ha varit av sekundär betydelse» (s. 256).

D e här antydda två teserna behöver inte med nödvändighet utesluta varandra, då ju 
latindiktningen mycket väl kan ha förmedlat de marinistiska impulserna. Latindikt och 
folkspråklig dikt stod under 1600-talet i ett ömsesidigt beroende av varandra. Mario 
Praz har övertygande visat, hur marinismen påverkade nylatinismen, särskilt de mycket 
betydande och högt skattade »jesuitpoeterna», vilka i sin tur övat ett djupgående in 
flytande på Nordeuropas folkspråkliga diktare. (Praz, M., artikeln »Seicentismo» i Enc. 
Italiana, 1938.) I en med rätta frejdad studie över Richard Crashaw har Praz kunnat 
demonstrera hur denna påverkning fungerade. Ett annat exempel är Gryphius, som 
enligt Conrady (a. a., s. 232) tagit djupa intryck av jesuitpoeter som Sarbiewsky, Bauhuis, 
Biedermann och Balde.

Men Dahlstierna var en jämförelsevis originell poet, och det är nog så vanskligt att 
bestämma arten och graden av hans beroende av andra diktare. Genomgående förefaller 
Dahlstiernas latinska barock mera konventionell än hans svenska barock.

I sina tolkningar av Dahlstiernas dikter synes författaren undervärdera poetens genuina 
intresse för provinsiell dialekt och etnografi. Så vid tolkningen av följande verser ur 
gravdikten över Carl Liedeman. Det är bönderna på Dal som karakteriseras.

D e gäta sine Fåhr bort på de gröne Kaser/
På Klinten Getan drifs/ok Oksen mit på Fiäll:
Ok Herden kwäder gladt/fast han går klädd i Traser;
Han tutar uti Horn ok blås i Lur så wäll 
At Biörnens stolta Mod för denna Klangen faser:
Han äter Barke-Bröd och skattar sig så säll
Där w ed/som  den mång gång plä leds wid späkte Steker;
Ok som alt smaka får hwar åt hans strupe leker.

Johannesson kommenterar: »Det är guldålderns människor, Arkadiens herdar, den 
sabinske lantmannen i Beatus ille som stått modell för dessa dalsländska bönder. Her
dens ’Barke-Bröd’ synes vara inspirerat av att det grova bröd som enligt Seneca var
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Epicuros och hans lärjungars föda. Den sjungande herden i sina trasiga kläder är också 
en direkt illustration till den glada fattigdom, ’Laeta paupertas’, som Seneca så vältaligt 
skildrat» (s. 267). Detta är, med förlov, en orimlig övertolkning. Forskningen har kunnat 
konstatera Dahlstiernas genuina intresse för Dalslands liv och språk. Barkbröd och fattig
dom var nog så påtagliga realiteter för dåtidens bönder på Dal. Att hylla förnöjsam
heten var väl en nära nog ofrånkomlig rationalisering när man skulle behandla folkets 
fattigdom och behöver inte förutsätta inspiration från den stoiska filosofin. Författaren 
anger här Johannes Paulinus oration om Finland som en parallell: även hos denne 
skulle man finna »samma antika idealisering» som i Dahlstiernas dikt över Liedeman. 
Jämförelsen är mördande för författarens egen tes. Paulinus har höljt sin karga hembygd i 
en furstlig dräkt av mytologiskt stoff och juvelgnistrande klassiska toper, element som 
helt saknas i Dahlstiernas dikt, avfattad i den låga, dialektala stilen.

Ett annat exempel på övertolkning föreligger i analysen av Dahlstiernas dikt till ett 
bröllop i Stralsund år 1696. Brudgummen var svensk, och bruden hyllades av Dahl- 
stierna med en dikt på sitt tyska modersmål. I den svenska dikten uppträder personager 
ur den pastorala världen, vilka under herdenamnen Amyntas, Tyrsis, Damon, Dafnis 
o. 1. visar sig bära hederliga svenska namn i den låga stilen. Som »Sileen» uppträder 
sålunda »Een Walle-Herde Brudgummens Wänn wäster under lijdan». Dikten kallas i 
rubriken »Gemeent doch Wällmeent/Herda-Qwaa/Upstämdt i Skogen/För Fäet/Af de 
Walle-Baarn/ Som sig Glättuge Giorde/M oot/Kongl. Cammererarens / Herrn Ernest T hil-/ 
lemans/Heders-Daag/». Det förefaller sålunda möjligt, att diktens olika herdekväden 
föredragits vid bröllopet av Thillemans svenska vänner i Stralsund. Sannolikt är också, 
som författaren själv hävdat, att Dahlstierna framträtt i rollen av »Coridon», alias spel
mannen »Knuut hele i Norden Skog». Denne senare är en lustig ture, som inte försmår 
skäligen enkla vitsar över sitt eget namn.

Men händer mig den Sorg/att een Gång Strängen springer;
Så knyter iag en Knut än då med Twefålt finger;

Coridons replik är, som dikten i övrigt, skämtsam och tämligen lättviktig. Herde
poeten överraskas av Cupido, som uppmanar honom att spela på Thillemans bröllop. 
Knuut är inte sen att acceptera.

Men äntlig om iag kan ett Öhlstop få föruth
Såå haan i för en Gång wäll hört den Norska Knuut.
Uppå Midsommars Natt hans Feela Liufwast klinger
Upå Missomars Natt Han spelar och han springer;

Och, i en festlig parodi över en för barocken kär formulering bedyrar spelmannen 
Knuut:

Så länge i wårt Sund den färska Sillen leeker;
Så länge någon gläds med W ijn och späckte Steeker;
Så länge Swänn och Möö sig paara Twå och Twå;
Så länge i wår Bygd trijfs Giäss och Dufwor bla;
Så länge skall ert Namn uphöjas af min W ijsa/

Enligt Johannesson skulle Dahlstierna i denna dikt utveckla de mest subtila götiska 
spekulationer. Knut herde identifierar han med de gamla hyperboréers Apollo, talet 
om midsommardans anses hänsyfta på Rudbecks spekulationer om den götiska midsom
marfesten, namnet Knut syfta på solguden och det heliga gyllentalet; ^hur detta senare 
skulle kunna spåras i dikten framgår ej. »Tolkningen kan förefalla långsökt», medger 
författaren, och läsaren instämmer gärna. Thillemans bröllop ägde faktiskt rum vid 
midsommartid, närmare bestämt den 25 juni, varför Coridon-Knuut-Dahlstierna knap
past behövde fördjupa sig i Atlantican för att associera till hemlandets midsommarfester. 
Den enkla och muntra dikten till Thillemans bröllop uthärdar inte författarens hårda 
tolkningar.
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Kunga Skald uppträdde med större pretentioner än bröllopsdikten och tål bättre 
trycket av författarens analys. På många och väsentliga punkter berikas läsningen av 
1600-talets, efter Hercules, mest betydande dikt.

Denna översikt har sökt belysa vissa svagheter i Johannessons framställning: glid
ningar i de litteraturhistoriska termernas innebörd, en benägenhet att periodisera med 
stöd av inkommensurabla litterära storheter, en viss brist på komparativ kringsyn och 
uppmärksamhet på den europeiska bakgrunden, som hade kunnat göra rättvisa åt det 
egenartade i vår svenska barock under polstjärnans tecken.

Dock får inga invändningar undanskymma.. . Men de obligata slutkomplimangerna 
känns här en smula otillräckliga, ty denna avhandling innebär en prestation av mindre 
vanligt slag. I sin djupa förtrogenhet med källmaterialet, i sin friska vilja att beträda 
jungfruliga fält för den tankarna till tidiga och heroiska perioder i vår litteraturveten
skap. Övergivna källor flödar, förstummade röster talar i denna breda och generösa av
handling, som rimligtvis utgör basen för nya berikande forskningsfärder till vårt bort
glömda 1600-tal.

Sven Delblanc

KURT A s p e l in : Poesi och verklighet. Några huvudlinjer i 1830-talets svenska kri
tikerdebatt. D el 1. (Akad. avh. Gbg.) Akademiförlaget. Lund 1967.

Vår tämligen magra kritikhistoria har fått ett betydelsefullt tillskott i Kurt Aspelins 
arbete om 1830-talets litterära kritik. I fråga om den tid som behandlas fyller avhand
lingen närmast luckan mellan Torsten Ljunggrens digra bok om Lorenzo Hammarsköld 
som kritiker och Daniel Andreass Liberal litteraturkritik. Aspelins bok syftar inte till 
en bred, handboksmässig redogörelse för kritiken; den rör sig inom en »smal sektor», 
poängterar han själv blygsamt. Problemen som ställs i avhandlingen är emellertid nog 
så magistrala. D e har koncentrerats till vissa »centrala, gemensamma temata» i 1830- 
talets kritiska debatt. Frågan gäller kritikernas förhållande till diktens verklighetsproblem  
och deras inställning till den nya utländska litteraturen, aktualiserad av namn som 
Victor Hugo och Heine. Attityden till den inhemska fosforismen registreras också.

Man frågar sig varför förf. inte disponerat sin bok efter dessa »huvudlinjer» som så 
pregnant särlagts i inledningen. Eftersom Aspelin ställer själva den litterära diskussionen 
i centrum borde en systematisk genomgång av problemen ha legat nära till hands. Av
handlingen har emellertid lagts upp monografiskt efter det valda materialet och det har 
fått konsekvensen att linjerna i den kritiska debatten tas upp och klipps av och tas upp 
igen på ett svåröverskådligt sätt. Först studeras kritiken i de två viktigaste litterära 
tidskrifterna under perioden, Heimdall och Svenska litteratur-föreningens tidning (i 
forts, förkortad till SLFT), samt dess komplement Skandia. Några av Atterboms långa 
recensioner i SLFT har skilts ut och behandlas separat i ett kapitel med titeln En äldre 
mästare. A tterbom s stora insats. Titeln förbryllar något om man vet att Atterbom bara 
var 40 år vid 30-talets inbrott. Rubriken är vald för att han skall bilda kontrast till de 
arga unga männen under skedet, C. A. Hagberg och C. J. Lénström. Det sista avsnittet i 
boken kallas D e yngre tar vid  och skildrar huvudsakligen dessa bådas kritiska insatser 
under decenniet.

Avhandlingen ger en aspekt på 1830-talets kritik, men bara den ena ansiktshalvan. 
Det som inte berörs är bl. a. den liberala kritiken i Aftonbladet och Dagligt Allehanda. 
Geijers recensioner tas heller inte upp. Dessa viktiga inslag i skedets debatt och ytter
ligare några moment, kommer Aspelin att behandla i en andra del.

Det mest markanta draget i 1830-talets litterära profil är kravet på ökad verklighets
skildring i dikten. N u träder Beata Vardagslag in i litteraturen på stadiga fötter. Roma
nen slår igenom på allvar som tidens speciella genre med Walter Scott som ett domi
nerande mönster. Trots allt är det framför allt en behaglig, poetiskt skildrad verklighet 
man i regel vill läsa om. Aspelin utreder klart och elegant den prekära balans, det kritiska 
dilemma, som råder under decenniet. Man vänder sig med stigande irritation mot den


