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den närmare intresserade läsarens tjänst. Förut opublicerad är endast titelessän om 
Elias Åhls äventyr i främmande länder på 1650- och 60-talen. Den bygger på löjtnant 
Åhls egna anteckningar, i vilka Lindroth vill se »ett av de mest omedelbara vittnes
börden om den franska livsstilens lockelser och den inbrytande franska kulturvågen i 
vårt karolinska vinterland». Man läser med nöje denna pikareskroman i miniatyr, åt
minstone i Lindroths livfulla återgivning som tycks göra Åhls av citaten att döma lite 
valhänta berättelse mer än rättvisa.

I bokens största och viktigaste uppsats, som har rubriken »Linné —  legend och 
verklighet», ger Lindroth ett bidrag till revisionen av den traditionella Linnébilden, 
den romantiska legendens bild av den milde blomsterkonungen i Norden, Naturens sanne 
tolk. »Vi måste ha rätten att bjuda Linné stiga ner från piedestalen och rikta också 
närgångna frågor till honom», förklarar Lindroth; hans studie är ett försök att »efter 
bästa samvete, med texterna uppslagna, skifta dagrar och skuggor». Lindroth börjar 
med att ge en karakteristik av Linné som skarpögd och originell naturiakttagare men 
visar sedan hur han i sitt egentliga livsverk som skapare av ett botaniskt system i 
själva verket överger den empiriska grundinställningen. »Just hans sinnlighet, den 
åskådlighet med vilken han upplevde de enskilda formerna i naturen, hotade att dränka 
honom under intryckens mångfald. Och det är väl här paradoxen ligger. Genom sitt 
visuella geni kom Linné att hänga fast vid de konkreta tingen, och därmed blev ord- 
ni ngsf rågan, systemet, för honom av en så överväldigande vikt att andra hänsyn måste 
vika, också troheten mot naturen.» Det är en utmanande, inte omedelbart övertygande 
synpunkt, som säkert kommer att väcka diskussion bland Linnékännarna.

Lindroths synpunkter på Linné gäller givetvis i första hand naturforskaren, men han 
har också intressanta saker att säga om Linné som författare och som människa. Bland 
annat gör Lindroth en del träffande iakttagelser om Linnés stil. Han påpekar till 
exempel att den unge Linnés beroende av den karolinska barockens poeter vore värt 
en närmare undersökning; som skildrare av »blomstertidens fägring och kärlekskuttret i 
naturen» kunde Linné finna inspirerande förebilder i 1600-talspoesin, särskilt i bröl- 
lopsdikterna. Det är säkert ett mycket fruktbart uppslag. »Också annars förefaller Linné 
på ett litet gammalmodigt vis förankrad i barockens stil och livskänsla», framhåller 
Lindroth. »Det gäller hans lust till drastiska poänger, tvära kast och antiteser, inte minst 
sådan den bryter fram i hans kosmiska filosofi, hans av stoisk visdom inspirerade tankar 
om liv och död och kretsloppet i naturen.»

Vid sidan av Linnéstudien, bokens huvudnummer, vill jag särskilt framhålla ett par 
andra, på var sitt område givande uppsatser, nämligen »Folkungatidens lärda kultur» 
och »Svensk-ryska vetenskapliga förbindelser under 1700-talet». Bara i ett par fall har 
Lindroth tryckt om mindre väsentliga recensionsartiklar. I de flesta av bokens studier 
förenar han på ett beundransvärt sätt vetenskaplig substans med en fängslande, i bästa 
mening populär framställningskonst.

Lars Gustafsson

Lars G u s t a f s s o n : Le poète masqué et démasqué. Études sur la m ise en valeur du  
poète sincère dans la poétique du classicisme et du préromantisme. Acta universitatis 
Upsaliensis. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1968.

»Le poète masqué et démasqué» lyder titeln på en samling litteraturteoretiska studier 
av Lars Gustafsson. Därmed har han velat fästa uppmärksamheten på den spänning 
mellan två uppfattningar om diktarens relation till sitt verk, som framförallt accentueras i 
europeiskt 1700-tal. Det är å ena sidan den aristoteliskt-klassicerande föreställningen 
att poeten skall gestalta en objektiv och allmängiltig verklighet och därför måste re
ducera sin egen person med alla dess individuella drag så långt möjligt: poeten är 
med andra ord en skådespelare som anlägger olika masker allt efter situationens krav. 
Det är å andra sidan uppfattningen att poeten bäst förmedlar en sann kunskap om 
verkligheten genom att beskriva sina egna upplevelser av densamma så exakt och 
ärligt som möjligt: gentemot poeten-skådespelaren får vi poeten—bekännaren. Rousseaus 
»Confessions» är både genom sin titel och sin karaktär det oöverträffade exemplet på 
denna nya form av litteratur.
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Men en epoks diktning låter sig aldrig infogas i så enkla schemata, och Gustafssons 
analyser visar med berömvärd precision hur motsägelsefull och rikt varierad debatten 
om dessa frågor var under hela 1700-talet. Likaså är han angelägen att understryka hur 
det många gånger finns en uppenbar kontinuitet mellan klassicism och förromantik. 
Ännu vid 1700-talets mitt hävdar således inflytelserika teoretiker att lyriken egentligen 
är en sorts dramatiska monologer, där poeten skall leva sig in i olika känslolägen och 
ge dessa så effektfulla uttryck som möjligt. Utifrån en aristotelisk-retorisk grundsyn 
finner de inte frågan relevant om poeten själv som privatperson har haft eller har dessa 
känslor. Men från 1700-talets mitt börjar andra teoretiker resa kravet att poeten enbart 
skall uttrycka egna känslor, välja en stil som återspeglar hans personlighet, lägga av de 
masker som i detta läger framstår som symboler för falskhet och ytlighet. Rousseau, Young, 
Herder, Thorild är välkända ytterlighetsmän, medan andra försöker skapa en »entente 
cordiale» mellan klassicismens föreställningsvärld och dessa nya ideal.

Gustafsson vill se ett förebud till denna litterära strömkantring i en moralfilosofisk 
tradition, som var fullt utbildad redan under 1600-talet, klassicismens epok. Med hän
visning till Aristoteles och en rad antika stoiker uppställde man då som ett aristokratiskt 
dygdeideal att vara sann och ärlig, inte bara i tal och skrift utan i hela sin relation till 
sig själv och omvärlden. Det är denna dygd mer än någon annan Montaigne berömmer 
sig av i sina essäer, likaså Alceste i Moliéres Misantropen. Hela 1600-talets bittra kritik 
av hovlivet och den offentliga världens falskhet och samvetslösa opportunism liksom 
dess glorifiering av ett dygdigt privatleverne, stoiskt, epikureiskt eller kristet färgat, 
hänger samman med detta ideal. Naturligtvis förberedde denna moralfilosofi i mångt 
och mycket 1700-talets förromantik. Man vill bara invända att 1600-talsmoralisternas 
protest mot samhället egentligen inte är individualistisk. Man flyr inte till ett irrationellt 
ego utan till ett klart och rationellt definierat dygdeideal som ens ego med heroisk an
strängning söker inordna sig i. Rousseaus förälskade beskrivning av allt det motsägelse
fulla och t. o. m. bristfälliga i hans eget själsliv är verkligen något helt annat.

Gustafsson uppställer den intressanta hypotesen att 1700-talets författare, som många 
gånger vann en helt ny social prestige och självständighet, nu också aspirerade på detta 
privilegium att öppet och djärvt proklamera egna åsikter och värderingar vilket förut 
varit förbehållet de aristokratiska moralisterna. Vi skulle alltså få en sociologisk för
klaringsgrund till att de litterära teoretikerna i allt högre grad kräver autentiska, verkliga 
känslor som poesins innersta väsen. Mycket talar för riktigheten av denna tes, även om 
åtskilliga punkter ännu återstår att diskutera. Således uppträder den mer eller mindre 
affekterade uppriktigheten först i texter, som egentligen föll utanför poesin i strikt 
mening: i brev, essäer, moralfilosofiska betraktelser, religiös diktning. Där kunde den 
utbildas och blomstra utan att de litterära teoretikerna som huvudsakligen hade det 
klassiska genresystemet för ögonen behövde inordna den i sina system. Över huvud 
taget är det frågan om inte det framväxande kravet på uppriktighet under 1700-talet 
också kan ses som en upplösning av gränslinjerna mellan de egentliga poetiska genrerna 
och dessa ovan nämnda litteraturformer.

Det är således centrala frågeställningar Gustafsson går in på livet, och man är tack
sam att ha fått denna skarpsynta och fast sammanhållna översikt av en kontroversiell 
men skickelsediger litterär debatt i 1700-talets Europa. Den borde kunna ge många 
uppslag och impulser till omvärdering och nytolkning, t. ex. av 1700-talslyrikens egenart. 
Gustafsson ger själv några exempel på hur fruktbara dessa nya infallsvinklar kan vara. 
Således ägnas Moliéres Misantropen en utförlig analys, där den livligt debatterade kon
flikten mellan Alceste och Philinte på ett beundransvärt sätt inplaceras i sitt rätta moral
filosofiska och historiska sammanhang. Den avslutande studien över Kellgrens vacklan 
mellan olika diktarroller, mellan klassicisten som hyllar reglernas värde och diktarens 
ansvar gentemot samhället och den förromantiske, känslosamme individualisten, ger en 
elegant och rättvis helhetsbild av denna motsägelsefulla diktarbana.
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