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L A R S  G U S T A F S S O N

»Imitation» och »entusiasm»

En studie i klassicistisk poetik

I
Charles Batteux’ verk Les beaux arts réduits à un même principe (1746) är en 
av senklassicismens centrala litteraturteoretiska skrifter. Här formuleras på nytt 
den klassiska, från Platon och Aristoteles ärvda estetiska imitationsteorin, enligt 
vilken all poesi, all konst överhuvud taget, till sitt väsen är »efterbildning» av 
naturen, av verkligheten.

När Batteux publicerade sin bok var han emellertid medveten om att imita- 
tionsprincipens allmängiltighet inte var obestridd. I ett kapitel om den lyriska 
poesin föregriper han inledningsvis följande invändning som han antar kom
mer att resas mot hans estetiska teori: Enligt imitationsdoktrinen är all dikt 
»efterbildning». Men profeternas sånger, Davids psalmer, Pindaros’ och Horatius’ 
oden som otvivelaktigt är poesi, i själva verket den fullkomligaste poesin, har 
inte karaktären av imitation; man finner här inget avbildande, »point de tableau, 
de peinture». Diktens natur bör sökas i dess ursprung. »Är inte poesin en sång 
som glädjen, beundran och tacksamheten inspirerar? Är den inte ett hjärtats skri, 
en hänryckning, där naturen åstadkommer allt och konsten ingenting? [...] Allt 
är i den eld, känsla, yra.»1

Också enligt Batteux’ uppfattning är den lyriska poesin en diktart som ger 
uttryck åt känslor, men det hindrar inte, hävdar han, att även denna genre 
kan inordnas under imitationsprincipen. När Batteux tillämpar denna princip 
på lyriken, tolkar han emellertid begreppet imitation på ett speciellt sätt.

Den traditionella läran om konsten som efterbildning av naturen rymde i 
själva verket flera skilda idéer: idén att konsten på ett naturtroget sätt återger 
förebilder i sinnevärlden, idén att konsten skildrar en »högre» verklighet, det 
idealtypiska i motsats till det faktiska och tillfälliga {la belle nature hos Batteux), 
idén att poesin liksom bildkonsten på ett åskådligt sätt »avmålar» verkligheten 
{ut pictura poesis-doktrinen). Konsten kunde emellertid också betraktas som en 
imitation av verkligheten från den synpunkten att konstverket endast är ett 
sken i förhållande till de förebilder som det återger, att det intryck av verklighet 
som konstverket ger är bedrägligt. I sin strävan att hävda imitationsprincipens

1 »Quoi! s’écrie-t’on d’abord; les Cantiques 
des Prophètes, les Pseaumes de David, les Odes 
de Pindare & d’Horace ne seront point de 
vrais Poèmes? Ce sont les plus parfaits. Re
montez à l’origine. La Poésie n’est-elle pas 
un Chant, qu’inspire la joie, l ’admiration, la 
reconnoissance? N ’est-ce pas un cri du cœur,

un élan, où la Nature fait tout, & l’Art, rien? 
Je n’y vois point de tableau, de peinture. 
Tout y est feu, sentiment, yvresse. Ainsi deux 
choses sont vraies: la première, que les Poé
sies lyriques sont de vrais Poèmes: la seconde, 
que ces Poésies n’ont point le caractère de 
l ’Imitation.» (A. a., s. 235 f.)



»Imitation» och » entusiasm: 145

allmängiltighet arbetar Batteux i beaux arts med skilda argument och ger 
imitationsbegreppet olika innebörd i olika sammanhang.

Tanken att konsten imiterar naturen i den meningen att den endast ger ett 
falskt verklighetsintryck är en huvudsynpunkt i Batteux’ framställning: bild
huggaren visar en hjältegestalt i ett marmorblock, musikern låter åskan gå 
med hjälp av artificiella ljud; komedins Harpagon har endast lånat sina drag 
av en »verklig girighet», tragedin och eposet låter historiska personer fram
träda i fingerade episoder och yttra fingerade ord, osv.2 Exemplen visar att 
olika nivåer av »skenbarhet» eller »overklighet» inte särskiljs i Batteux’ resone
mang, men den väsentliga tanken torde vara klar: »Jag drar den slutsatsen 
att konsterna, i den mån de är i egentlig mening konst, endast är imitationer, 
avbilder som inte är verklighet men tycks vara det; och att sålunda de sköna 
konsterna inte består av det sanna utan endast av det ’sannolika’ (le vrai- 
semblable).»3 * * & Uttrycket le vrai-semblable har alltså här betydelsen »det endast 
skenbart sanna eller verkliga».

Det är från denna synpunkt som Batteux i första hand tillbakavisar upp
fattningen att den lyriska poesin inte liksom andra genrer och konstarter kan 
betraktas som imitation. Även beträffande lyriken gäller att dess innehåll inte 
är »verkligt» utan endast ger ett sken av verklighet, menar Batteux; den ut
trycker i själva verket inte »äkta», autentiska och spontana känslor hos poeten, 
den är inte »ett hjärtats skri, en hänryckning, där naturen åstadkommer allt 
och konsten ingenting». Gentemot dem som åberopar de bibliska sångerna 
hävdar Batteux att denna poesi intar en särställning, och han frågar retoriskt 
om Jean Baptiste Rousseau är lika »verkligt» genomträngd av känsla i sina 
psalmer som David i sina. Hänvisningen till de omedelbara känslouttrycken 
i den primitiva diktningen underkänns likaså av Batteux som argument mot 
imitationsprincipens tillämplighet på lyriken: den ursprungliga poesin är inte 
vad vi numera menar med poesi.

2 »Quelle est donc la fonction des Arts? 
C’est de transporter les traits qui sont dans 
la Nature, & de les présenter dans des objets 
à qui ils ne sont point naturels. C’est ainsi
que le ciseau du Statuaire montre un héros
dans un bloc de marbre. Le Peintre par ses 
couleurs, fait sortir de la toile tous les objets 
visibles. Le Musicien par des sons artificiels
fait gronder l’orage, tandis que tout est calme;
& le Poëte enfin par son invention & par 
l’harmonie de ses vers, remplit notre esprit 
d’images feintes & notre cœur de sentimens 
factices, souvent plus charmans que s’ils étoient 
vrais & naturels.» {Ibid., s. 13 f.) —  »Enfin 
la Poésie ne vit que de fiction. Chez elle 
le Loup porte les traits de l’homme puissant 
& injuste; l’Agneau, ceux de l’innocence op
primée. L’Eglogue nous offre des Bergers poé
tiques qui ne sont que des ressemblances, des 
images. La Comédie fait le portrait d’un Har
pagon idéal, qui n’a que par emprunt les 
traits d’une avarice réelle. La Tragédie n’est 
Poésie que dans ce qu’elle feint par imita
tion. César a eu un démêlé avec Pompée, ce 
n’est point poésie, c’est histoire. Mais qu’on
1 0 - 6 3 4 0 4 4  Samlaren 1963

invente des discours, des motifs, des intrigues, 
le tout d’après les idées que donne l’Histoire 
des caractères & de la fortune de César & 
de Pompée; voilà ce qu’on nomme Poésie, 
parce que cela seul est l’ouvrage du Génie & 
de l’Art. L’Epopée enfin n’est qu’un récit d’ac
tions possibles, présentées avec tous les carac
tères de l’existence. Junon & Enée n’ont jamais 
ni dit, ni fait ce que Virgile leur attribue; 
mais ils ont pu le faire ou le dire, c’est assez 
pour la Poésie. C’est un mensonge perpétuel, 
qui a tous les caractères de la vérité.» {Ibid., 
s. 15 f.)

3 » [.. .] D ’où je conclus, que les Arts, dans 
ce qui est proprement Art, ne sont que des 
imitations, des ressemblances qui ne sont point 
la Nature, mais qui paroissent l’être; & qu’ainsi 
la matière des beaux Arts n’est point le vrai, 
mais seulement le vrai-semblable.» {Ibid., s. 
14.) Jfr ibid., s. 16 f.: »Ainsi, tous les Arts 
dans tout ce qu’ils ont de vraiment artificiel, 
ne sont que des choses imaginaires, des êtres 
feints, copiés & imités d’après les véritables. 
C’est pour cela qu’on met sans cesse l’Art en 
opposition avec la Nature [...] »
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Batteux’ synsätt belyses närmare av en annan retorisk fråga som han ställer 
i detta sammanhang, nämligen om skådespelarna, som på teatern framställer 
så levande passioner, upplever dessa passioner »utan bistånd av konsten» och 
som reaktion på en belägenhet som de verkligen befinner sig i.4 Den lyriske 
diktarens känslouttryck uppfattar Batteux som analoga med skådespelarens: 
utan att poeten själv befinner sig i en situation som normalt framkallar en 
viss känsla, har han ändå förmåga att försätta sig i motsvarande känsloläge, 
som han sedan ger uttryck åt i poesi; diktaren »bör elda sitt hjärta och genast 
gripa sin lyra», heter det med en belysande formulering. Om poeten vill för
fatta en upphöjd, känslomässigt högstämd dikt låter han sig upptändas av »en 
stor eld», vill han åstadkomma mildare tongångar anpassar han den emotionella 
elden därefter.5

För Batteux är det ingen skillnad mellan monologer där personer i ett 
skådespel uttrycker sina känslor och den lyriska poesins känslouttryck: »Po- 
lyeuctes, Camilles, Chimènes monologer är lyriska stycken, och om det för
håller sig så, varför skulle inte den känsla som är föremål för imitation i ett 
skådespel också vara det i ett ode? Varför skulle man imitera passionen i en 
skådespelsscen men inte kunna göra det i en sång?»6 Vad Batteux enligt detta 
resonemang betraktar som imitation är sålunda den lyriske diktarens inlevelse 
i känslor som hos honom inte är »äkta», inte har sitt ursprung i en adekvat 
situation. Poeten »spelar» olika känslor när han diktar lyrisk poesi, liksom 
skådespelaren när han gestaltar passionerade roller på scenen (eller skådespels- 
författaren när han koncipierar de monologer som hör till rollerna).

4 » [...]  je demande [ . . .]  si la Musique, 
les Opéra, où tout est lyrique, contiennent des 
passions réelles, ou des passions imitées? Si 
les Chœurs des Anciens, qui retenoient la na
ture originaire de la Poésie, ces Chœurs qui 
étoient Texpression du seul sentiment, s’ils 
étoient la N ature elle-même, ou seulement la 
N ature imitée? Si Rousseau dans ses Pseaumes 
étoit pénétré aussi réellement que David? En
fin, si nos Acteurs qui m ontrent sur le Théâtre 
des passions si vives, les éprouvent sans le se
cours de l ’Art, & par la réalité de leur situa
tion? Si tout cela est feint, artificiel, imité; 
la matière de la poésie lyrique, pour être 
dans les sentimens, n ’en doit donc pas être 
moins soumise à l’Imitation. L’origine de la 
Poésie ne prouve pas plus contre ce principe. 
Chercher la Poésie dans sa première origine, 
c’est la chercher avant son existence. Les Elé- 
mens des Arts furent créés avec la Nature. 
Mais les Arts eux-mêmes, tels que nous les 
connoissons, que nous les définissons m ain
tenant, sont bien différens de ce qu ’ils étoient, 
quand ils commencèrent à naître. Q u’on juge 
de la Poésie par les autres Arts, qui, en nais
sant, ne furent ou qu’un cri inarticulé, ou 
qu’une ombre crayonnée, ou qu’un toît étayé. 
Peut-on les reconnoître à ces définitions?» 
{Ib id ., s. 236 ff.)

5 »[...] dans le lyrique, qui est livré tout
entier au sentiment, il [o: le Poète] doit échauf
fer son cœur, & prendre aussitôt sa lyre. S’il

veut composer un Lyrique élevé, qu ’il allume 
un grand feu. Ce feu sera plus doux, s’il ne 
veut que des sons modérés. Si les sentimens 
sont vrais & réels, comme quand David com- 
posoit ses Cantiques, c’est un  avantage pour 
le Poète [ .. .]  Si les sentimens ne sont pas 
vrais & réels, c’est-à-dire, si le Poète n ’est pas 
réellement dans la situation qui produit les 
sentimens dont il a besoin; il doit en exciter 
en lui, qui soient semblables aux vrais, en 
feindre qui répondent à la qualité de l’objet. 
Et quand il sera arrivé au juste dégré de 
chaleur qui lui convient; qu ’il chante: il est 
inspiré. Tous les Poètes sont réduits à ce point: 
ils commencent par m onter leur Lyre: puis ils 
en tirent des sons.» {Ib id ., s. 244 f. Jfr nedan 
s. 156 med not 9.)

0 »Tant que l’action marche dans le Drame 
ou dans l’Epopée, la Poésie est épique ou 
dramatique; dès qu’elle s’arrête, & qu’elle ne 
peint que la seule situation de l’ame, le pur 
sentiment qu’elle éprouve, elle est de soi ly
rique: il ne s’agit que de lui donner la forme 
qui lui convient, pour être mise en chant. 
Les monologues de Polieucte, de Camille, de 
Chimene, sont des morceaux lyriques: & si 
cela est; pourquoi le sentiment qui est sujet 
à l’imitation dans un Drame, n’y seroit-il pas 
sujet dans une Ode? Pourquoi imiteroit-on la 
passion dans une Scène, & qu’on ne pourroit 
pas l’imiter dans un Chant?» {Ib id ., s. 243.)
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När Batteux ifråga om den lyriska poesin ger begreppet imitation innebör
den av diktarens förställning eller framställande av en roll, är detta emellertid 
inte enbart en tillämpning av den allmänna synpunkten att all konst endast 
är sken i förhållande till den autentiska verklighet som den avbildar. Hans 
resonemang ansluter sig samtidigt till en speciell tradition i tolkningen av 
mimesisbegreppet, en tradition som jag tror är viktig som bakgrund för den 
senklassicistiska och förromantiska diskussionen om poesin, och speciellt den 
lyriska poesin, som känslouttryck.

Till grund för denna tradition ligger en passus i tredje boken i Platons 
Staten:

Säg mig nu: kommer du ihåg början av Iliaden, där skalden säger, att Kryses bad 
Agamemnon om att frigiva hans dotter, och hur denne då blev vred, men att Kryses, 
när han således ej fick sin begäran uppfylld, bad Apollo att hämnas på akaierna.

Ja, jag minns det.
Du minns vidare dessa verser:

Han alla akaierna bönföll, 
men framför alla Atriderna två, de befallande drottar.

Och du minns, att ända fram till dessa ord talar skalden själv och söker ej rikta vår 
tanke på någon annan eller få oss att tro, att det är någon annan än han, som talar. 
Men i de följande verserna talar han, som om han vore Kryses, och han gör allt vad 
han kan för att få oss att tro, att den som talar ej är Homeros utan den gamle prästen. 
Och i denna dubbla form har han framlagt hela sin berättelse om händelserna i Ilion 
och på Itaka och för övrigt i hela Odysséen.

Ja visst.
Är det ej en berättelse alltigenom, både när han låter andra tala, och när han dess

emellan själv berättar?
Naturligtvis.
Men när han nu lägger orden i en annan persons mun —  kunna vi ej då säga, att 

han anpassar sin egen stil så mycket som möjligt efter den person, som han vill fram
ställa som talande?

Jo, säkerligen.
Men om man i tal eller åtbörder anpassar sig efter en annan, så efterliknar man väl 

denne?
Ja visst.
I dylikt fall, förefaller det alltså, framställa dessa poeter sin berättelse genom en efter - 

bildning.
Alldeles så.
Om nu skalden aldrig ville dölja sig, skulle hela hans dikt vara rätt och slätt en be

rättelse, utan någon efterbildning. [ ...]
Och det måste du också förstå, sade jag, att alldeles motsatta förhållandet inträffar, 

när man tar bort mellanpartierna och endast låter dialogen stå kvar.
Jag förstår: det är vad som är fallet med tragedien.
D u har fattat alldeles rätt, sade jag. N u tror jag, att jag kan göra klart för dig, vad 

jag förr ej kunde, nämligen att poesien och sagodiktningen äro dels allt igenom efter
bildande —  du nämner här riktigt nog tragedien och komedien —  dels helt och hållet 
ligger i skaldens egen framställning —  härpå ger oss dityramberna de bästa exempel. 
En förening av bägge finns i de episka dikterna liksom ofta nog även annorstädes. Har 
du förstått mig?7

7 A . a., 392 e ff. Cit. efter C. lindskogs d er A n tik e , D isser ta tio n es  hernenses, ser. 1,
övers., 1922. Jfr H. Koller, D ie  M im es is  in  fasc. 5, 1954» s. 15 ff.
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Med efterbildning avses alltså här den gestaltning av olika roller som dik
taren kan sägas utföra när han i ett diktverk inte talar i eget namn utan lägger 
orden i munnen på de personer som han låter uppträda.

Platons resonemang i det citerade avsnittet är ett led i hans bevis för att 
all »efterbildande» poesi, där efterbildningen innebär ett urskillningslöst här
mande av »allt möjligt» och även inlevelse i mindervärdiga karaktärer, måste 
förbjudas i idealstaten.8 Den indelning av poesin som Platon gör på grundval 
av detta speciella mimesisbegrepp — kanske i överensstämmelse med ett redan 
på hans tid hävdvunnet betraktelsesätt — övertogs emellertid av den följande 
traditionen som ett rent systematiskt schema utan att förknippas med Platons 
förkastelsedom över den »efterbildande» poesin.

Aristoteles nämner sålunda i början av sin Po etik den i tredje boken i Sta
ten tillämpade principen för indelning av poesin som en tänkbar klassifice
ringsprincip vid sidan av andra. De olika konstarterna och diktslagen kan 
enligt Aristoteles särskiljas från tre olika synpunkter, nämligen framställningens 
»medium» (färg, form, rytm, språk osv.), framställningens »föremål» (dvs. 
om de skildrade personerna är ädlare, mindre ädla eller av samma status som 
människorna i verkliga livet) samt framställningens »sätt» (dvs. om diktaren 
berättar — vare sig genom en annan persons mun eller i egen person — eller 
om han låter sina gestalter uppträda som levande och handlande).9 Den sista 
synpunkten är alltså densamma som den platonska, även om den här har 
fått en något modifierad tillämpning. Den utnyttjas emellertid knappast av 
Aristoteles i hans följande framställning i Poetiken, och begreppet »efterbild
ning» har ju här en vidare innebörd än den som Platon ger det på det an
förda stället i Staten}

Hos den senromerske grammatikern Diomedes (300-talet e. Kr.) tjänstgör 
emellertid distinktionen mellan sådan poesi där diktaren lägger orden i mun
nen på de uppträdande gestalterna och sådan poesi där diktaren talar i egen 
person som grundläggande princip för en detaljerad klassificering av de poe
tiska genrerna. Diomedes skiljer här mellan tre huvudgenrer: 1) den »drama
tiska» eller »efterbildande» {genus activum v el imitativum), där diktaren inte 
talar i eget namn utan enbart genom de uppträdande personerna; hit hör 
skådespel, liksom även Vergilius’ första och nionde eklog (alltså herdedikter 
som helt är lagda i de uppträdande herdarnas mun), 2) den »berättande» 
{genus enarrativum v el enuntiativuni), där diktaren enbart talar i egen person; 
hit hör bl. a. lärodikter, 3) den »gemensamma» eller »blandade» {genus com- 
mune v el mixtum), där båda typerna av framställning förekommer; hit hör 
episk och lyrisk diktning.2

Främst genom Diomedes’ grammatik traderades den platonska principen

8 Ibid., 394 e ff.
9 A. a., 1448 a. Jfr G. F. Else, Aristotle’s 

Poetics: the argument 1957, s. 90 ff., och E. R. 
Curtius, Europäische Literatur und lateinisches 
Mittelalter, zweite Aufl., 1954, s. 438 f., och 
Koller, s. 107.

1 Jfr dock nedan s. 151 f.
2 Grammatici latini, ed. H. Keil, 1, 1857, 

s. 482 f. Jfr Curtius, s. 438 f., A. Rostagni,

Aristotele e Väristotelismo nella storia dell’ 
estetica antica (i förf:s Scritti minori, 1955, 
1), s. 212 ff., och H. D ahlm ann, Varros Schrift 
’de poematis’ und die hellenistisch-römische 
Poetik, Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur [in Mainz], Abhandlungen der Geis
tes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, 1953: 
3, s. 153 ff.
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för indelning av poesin vidare till medeltiden,3 och traditionen upprätthålls 
även inom 1500- och 1600-talens klassicistiska litteraturteori, efter den aristo- 
teliska poetikens renässans.4

Indelningen av poesin enligt kriteriet om diktaren talar i eget namn eller 
lägger orden i munnen på personer som uppträder i diktverket innebär ett 
betraktelsesätt som har sin motsvarighet inom retorikens teori och har där
igenom fastare förankrats i den klassicistiska traditionen; sambandet mellan 
poetik och retorik är ju mycket intimt inom klassicismen.

Ett av retorikens hävdvunna konstgrepp bestod i att vältalaren anförde ord 
som tänktes yttrade i en fingerad situation, alltså i sitt eget tal lade in fram
ställningar av olika »roller». Termen för denna retoriska figur var prosopo- 
peia.5

Enligt Quintilianus’ Institutio oratoria är prosopopeia ett konstgrepp som »på 
ett underbart sätt ger både omväxling och livfullhet åt talet». »Genom denna 
figur avslöjar vi våra motståndares inre tankar, som om de öppet överläde med 
sig själva [...], vi inför på ett trovärdigt sätt samtal mellan oss själva och andra 
eller andras samtal sinsemellan och vi framställer olika personer övertygande 
genom att lägga goda råd, förebråelser, klagomål, beröm eller beklagande i 
munnen på dem. Ja, detta framställningssätt medger till och med att man 
hämtar ner gudarna från himlen och väcker de döda till liv; även städer och 
folk kan förlänas röst.»6

Om prosopopeia är det också fråga när en orator författar tal avsedda att 
framföras av andra. De grekiska och latinska oratorer som har skrivit sådana 
tal har uttryckt sig på ett sätt som lämpade sig för de personer för vilka de 
skrev dem, överensstämde med deras levnadsförhållanden. »Tänkte Cicero på 
samma sätt eller iklädde sig samma roll när han skrev för Gnaeus Pompeius 
och när han skrev för Titus Ampius eller de övriga? Beaktade han inte snarare 
vars och ens levnadsställning, rang och bedrifter och framställde en karakteris
tisk avbild av alla dem som han gav röst, så att de visserligen talade bättre än 
de skulle ha gjort själva men likväl tycktes tala i sina egna personer?»7

3 Curtius, s. 439.
4 Se t. ex. G. G. Trissino, P oetica , 5 (1563), 

T  u t te  le  o p ere  d i  G io va n  G io rg io  T riss in o , 
1729, 2, s. 94, A. S. Minturno, D e  poeta , 
1559, s. 28 ff., D. Heinsius, D e  tra g o ed ia  
co n stitu tio n e  lib e r , 1611, s. 15 ff., och G. J. 
Vossius, P o etica ru m  in s titu tio n u m  lib r i  très, 
1647, 2, s. 3 f. Jfr K. Borinski, D ie  P o e tik  
d er  R enaissan ce u n d  d ie  A n fä n g e  d e r  l i t e r a 
risch en  K r i t ik  in  D eu tsch la n d , 1886, s. 142 f., 
B. Weinberg, A  h is to ry  o f lite ra ry  cr itic ism  
in  th e  Ita lia n  R enaissance, 1—2, 1961, s. 82, 
273, passim, och E. N. Tigerstedt, D e n  första  
n ya ris to te lisk a  ren dssan spoe tik en  (i L ychnos  
1959), s. 63 f.

5 Denna figur omnämns i R h eto rica  ad  
H eren n iu m , IV, 53, som co n fo rm a tio  och i 
Ciceros D e  ora tore , III, 53, som person aru m  
fic ta  in d u c tio .

0 » [...] Illa adhuc audaciora et maiorum, 
ut Cicero existimat, laterum, fictiones perso
narum, quae jtpocrcDJTOJtoiiai dicuntur: Mire

namque cum variant orationem tum excitant. 
His et adversariorum cogitationes velut secum 
loquentium protrahimus [.. .] et nostros cum 
aliis sermones et aliorum inter se credibiliter 
introducimus, et suadendo, obiurgando, que- 
rendo, laudando, miserando personas idoneas 
damus. Quin deducere deos in hoc genere 
dicendi et inferos excitare concessum est. Ur- 
bes etiam populique vocem accipiunt.» (A . a., 
IX, ii, 29 ff.)

7 »[...] sunt multae a Graecis Latinisque 
compositae orationes, quibus alii uterentur, ad 
quorum condicionem vitamque aptanda quae 
dicebantur fuerunt. An eodem modo cogitavit 
aut eandem personam induit Cicero, cum scri- 
beret Cn. Pompeio et cum T. Ampio cete- 
risve, ac non unius cuiusque eorum fortunam, 
dignitatem, res gestas intuitus omnium, quibus 
vocem dabat, etiam imaginem expressit, ut 
melius quidem, sed tarnen ipsi dicere videren- 
tur?» (Ibid., III, viii, 50.)
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Quintilianus uppfattar inte prosopopeia som ett uttrycksmedel med enbart 
praktisk-retorisk användning; dess funktion kan också vara »litterär». Övning 
i bruket av prosopopeia är nödvändig för blivande vältalare men också av största 
nytta för blivande poeter och historiker, menar Quintilianus, och han påpekar 
att det är vanligt i den retoriska undervisningen att eleverna som övningsupp
gifter får framföra tänkta tal av gestalter ur dikten eller historien, t. ex. Priamos’ 
tal till Akilles eller Sullas tal till folket när han lämnade sin diktatur.8 Ovidius’ 
H er oides, som består av fingerade kär leksepistlar som tänks skrivna av sago- 
gestalter som Penelope, Dido, Medea osv., kan betraktas som en poetisk tillämp
ning av de lärdomar som diktaren hade vunnit genom retorskolans prosopopeia- 
övningar.9

Som ett litterärt konstgrepp eller en poetisk genre1 skar prosopopeia tvärs 
över de »vanliga» genrerna, på samma sätt som imitation i betydelsen drama
tisk framställning, genus imitativum.

Inom den klassicistiska poetiken hade alltså termen imitation vid sidan av 
sin innebörd av efterbildning i vidsträckt mening bland annat den speciella 
innebörden av diktarens framställande av en roll, en innebörd som motsvarade 
det retoriska begreppet prosopopeia.

Flertydigheten hos termen imitation föranleder ibland de klassicistiska littera
turteoretikerna att uttryckligen särskilja de båda imitationsbegreppen. Sålunda 
utreder exempelvis Dacier i kommentaren till sin översättning av Aristoteles’ 
Poetik (1692) varför Aristoteles räknar även dityramben till imitation, trots 
att Platon i tredje boken i Staten hävdar att detta diktslag inte innehåller någon 
»efterbildning». Den skenbara motsägelsen mellan de båda auktoriteter na beror, 
förklarar Dacier, på att Platon talar om imitation i en inskränkt mening, »une 
imitation exacte et rigoreuse», och åsyftar ett framställningssätt där diktaren 
låter skildringens föremål framträda direkt för läsarens ögon och lägger orden 
i de uppträdande personernas mun. Ett sådant framställningssätt finner man 
inte i dityramben, där diktaren talar i egen person. Men i en vidare mening 
är också dityramben en form av imitation, ett återgivande av något —  den 
uppfattningen har Platon såväl som Aristoteles, framhåller Dacier.2

8 Ibid., III, viii, 49; 53. Jfr D. L. Clark, 
Rhetoric in Greco-Roman education, 1957, s. 
199 ff.

9 Clark, s. 201.
1 Beträffande exempel på att prosopopeia 

har uppfattats som en litterär genre se t. ex. 
W. F. Patterson, Three centuries of French 
poetic theory, 1-2, University of Michigan 
Publications, Language and literature, 14, 1935, 
s. 765, 807. —  Bl. a. i 1600-talets tillfälles- 
poesi finner man lätt exempel på dikter i 
form av prosopopeia och med denna be
teckning. (Se t. ex. Samlade vitterhetsarbeten 
af svenska författare från Stjernhjelm till Da
lin, utg. av P. Hanselli, 1, 1871, s. 354; 5, 
1863, s. 3 ff.)

2 »On ne peut pas douter que le Poëme 
Epique, la Tragédie & la Comedie ne soient

de pures imitations. Mais d’où vient qu’Aristote 
y comprend aussi la Poésie dithyrambique? 
Est-ce pour contredire Platon, qui assure dans 
le troisième Livre de sa Republique, que les 
Dithyrambes sont sans imitation, parce que ce 
n’est qu’un simple récit du Poète qui chante 
les loüanges de Bacchus? Quel moyen d’ac
corder deux opinions si contraires? Ce moyen 
n’est pas bien difficile à trouver. Platon parle 
d’une imitation exacte & rigoureuse qui étale 
la chose dont on parle, 8c qui l ’expose aux 
yeux du spectateur. Par example dans le pre
mier Livre de l’Iliade, tout ce qu’Homere fait 
dire par Chrysés est une imitation exacte, parce 
qu’il dépoüille le personnage du Poète, & revêt 
celuy de l’Acteur qu’il imite, & qu’il fait agir 
& parler. Mais si au lieu de faire paroître 
Chrysés, il s’étoit contenté de rapporter seule-
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Gottsched särskiljer i Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen 
(1730) tre olika former av poetisk imitation; en av dessa består i att diktaren 
»själv spelar en annan persons roll eller föreskriver och förser någon som skall 
spela den [dvs. skådespelaren, om det är fråga om ett dramatiskt verk] med 
sådana ord, åtbörder och handlingar som är lämpliga för honom under de givna 
omständigheterna». Utom skådespel åsyftar Gottsched här rolldikter, och han 
nämner i sammanhanget också Theokritos’ och Vergilius’ herdediktning; även 
i eposet, och överhuvud taget i alla genrer där diktaren ibland låter de uppträ
dande personerna själva tala, förekommer detta slags imitation, påpekar Gott
sched.3

Sådana distinktioner är av intresse från den synpunkten att de visar att det 
imitationsbegrepp som var känt framför allt från tredje boken i Staten var 
aktuellt långt fram i den klassicistiska traditionen och nödvändiggjorde ett 
särskiljande mellan olika betydelser av termen imitation.

Det trängre imitationsbegreppet hade emellertid under renässansen trängt in 
också i tolkningen av den aristoteliska poetiken. Som vi har sett omnämner 
Aristoteles i sin Poetik inledningsvis den princip för indelning av poesin som 
Platon tillämpar i tredje boken i Staten. Bernard Weinberg menar att detta 
ställe hos Aristoteles blev utgångspunkten för en förvirring i renässansens dis
kussion av imitationsbegreppet: den överensstämmelse mellan Platon och Aristo
teles som kunde iakttas här ledde hos en del uttolkare till antagandet att Aristo
teles med imitation genomgående avser dramatisk framställning.4

Det finns utan tvivel en tendens inom klassicismen att tillerkänna imitation 
i denna trängre mening en central ställning inom poetikens teori, att betrakta 
den inte bara som en speciell form av imitation utan som den »egentliga» 
imitationen. Snarare än som ett utslag av begreppsförvirring bör emellertid 
denna tendens uppfattas som en yttring av ett teoretiskt grundat synsätt som 
innebär att den dramatiska framställningen betraktas som det slags poetisk 
framställning som mest direkt, mest naturtroget återger verkligheten, som så 
att säga står närmast den autentiska verkligheten.

I själva verket erbjöd ett ställe i Aristoteles’ Poetik — som Weinberg inte 
tar hänsyn till i detta sammanhang — en utgångspunkt för den nämnda ten
densen i tolkningen av imitationsbegreppet. Aristoteles säger på detta ställe, 
som handlar om den episka poesin, att diktaren bör tala så litet som möjligt 
själv, »ty genom att tala själv är han ingen efterbildare’ (μιμητής)». Från
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ment ses paroles, & de nous dire: Chrysés  
p r io i t  les A tr id e s  d e  lu y  ren d re  sa f ille , &c. 
ce seroit une pure narration sans cette imita
tion exacte qui est Tame de la Tragédie. 
Cependant quoique ce ne soit qu’une narra
tion, l’imitation ne laisse pas de s’y trouver, 
puisque toute narration a toûjours en vûë 
quelque objet qu’elle se propose d’imiter & 
de faire connoître, & par consequent elle est 
une imitation, indirecte à la vérité, mais pour
tant imitation, & c’est par là que les Dithyram
bes sont compris dans ce genre. Et c’estoit là

le sentiment de Platon comme celuy d’Aristote, 
puisqu’il convenoit mesme que toutes les ac
tions des hommes estoient des imitations.» 
(La P o é tiq u e  d ’A r is to te  . . .  tra d u ite  en  fran-  
çois, avec des rem arqu es c r itiq u es su r to u t  
l ’ouvrage, pa r M r. D acier, 1692, s. 6.)

3 A . a ., s. 120 ff.
4 Weinberg, s. 61. —  Jfr beträffande denna 

problematik även B. Hathaway, T h e  age  of 
critic ism : T h e  la te  R enaissance in  Ita ly , 1962, 
s. 23 ff.
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denna synpunkt framhåller Aristoteles Homeros som ett föredöme, medan »andra 
poeter hela tiden uppträder själva på scenen och använder imitation (μιμούνται) 
endast sällan och sparsamt».0 Samtidigt som Aristoteles här alltså talar om 
»mimesis» i den speciella betydelsen av dramatisk framställning, uppställer han 
detta slags imitation som normerande även för den episka poesin.5 6

Castelvetro, en av de italienska uttolkare av Aristoteles’ Poetik från 15 oo
talet som spelade en viktig roll som förmedlare av det aristoteliska inflytandet 
på den franska klassicismen,7 hävdar med ett intressant resonemang i sin kom
mentar till det anförda Aristotelesstället uppfattningen av den dramatiska fram
ställningen som en grundprincip för den poetiska imitationen.

Framställningen i handling på teaterscenen (il modo veramente rappresenta- 
tivo) är, menar Castelvetro, i jämförelse med de andra poetiska framställnings
sätten — dvs. införandet av talande personer i en episk berättelse (il modo 
similitudinario) eller diktarens berättande i egen person (il modo narrativo) 
— det »enda» efterbildande framställningssättet, »eftersom det efterbildar mera 
sanningsenligt än de båda andra». Men framställning genom »tal», ord — 
alltså även diktarens berättande i egen person — efterbildar i sin tur verklig
heten mera »fullständigt» än dansen och musiken och kan därför i förhållande 
till dessa media anses som det »enda» efterbildande framställningssättet.8

Den dramatiska handlingen på teaterscenen framstår alltså enligt detta be
traktelsesätt som den mest verklighetstrogna konstnärliga efterbildningen och 
som en norm för övriga framställningssätt. Dessa är endast relativt, i mer eller 
mindre uttunnad mening efterbildande. Ett visst framställningssätt kan emeller
tid, menar Castelvetro, helt enkelt betecknas som efterbildande om man jämför 
det med ett annat framställningssätt som står längre från den normerande 
teatraliska handlingen. Den episka berättarteknik som Aristoteles berömmer Ho
meros för och som innebär att diktaren lägger repliker i munnen på de upp
trädande personerna och talar så litet som möjligt i egen person, denna berättar
teknik kallas sålunda av Aristoteles för ett dramatiskt eller efterbildande fram
ställningssätt, eftersom den står närmare den egentliga dramatiska framställ-

5 A . a., 1460 a.
0 Jfr G. Finsler, P la ton  u n d  d ie  aristo te-  

lisch e  P o e tik , 1900, s. 17 f., 27 f., och Else, 
s. 620 f.; jfr s. 97 f.

7 I 1600- och 1700-talens litteraturteore
tiska diskussion hör Castelvetro utan tvivel till 
de mest uppmärksammade av Poetikens äldre 
kommentatorer. Som vi skall se hänvisas det 
ofta till Castelvetro i det material som ligger 
till grund för denna studie —  med instäm
mande eller med kritik. Dacier uttalar sig 
mycket negativt om honom i förordet till sin 
översättning av Poetiken (préface, fol. ##vf.), 
men Daciers polemiska engagemang vittnar 
på sitt sätt om Castelvetros centrala ställning 
som uttolkare av den aristoteliska poetiken.

8 »[...] possiamo dire, che il modo vera
mente rappresentatiuo, & δραματικός in atto,
& in palco, comperandolo con gli altri due
modi, similitudinario, & narratiuo, sia solo ras-

somigliatiuo, poi che rassomiglia piu verace- 
mente, che non fanno gli altri, & gli altri 
in rispetto suo non sieno rassomigliatiui. An- 
chora, seguendo questa ragione, possiamo dire, 
che quello stormento, per mezzo del quale si 
rassomiglia meglio 1’attione, sia solo rasso- 
migliatiuo in comperatione, & in rispetto di 
quelli stormenti, per mezzo de quali si ras
somiglia peggio, & che essi in comperatione, 
& in rispetto di lui non sieno rassomigliatiui, 
laonde ci sicureremo di dire, che la fauella 
è stormento solo rassomigliatiuo, hauendo ri- 
guardo al ballo, & alla melodia, li quali in 
rispetto di lei si potranno chiamare stormenti 
non rassomigliatiui, poi che per loro non si 
rassomiglia cosi pienamente, corne si fa per 
la fauella.» (L. Castelvetro, P o e tica  d ’A r is to -  
te le  vu lg a rizza ta  e t sp o s ta  (1570), riveduta & 
ammendata secondo l’originale & la mente 
dell’autore, 1576, s. 544.)
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ningen än den poetiska metod som innebär att diktaren berättar i eget namn 
— så förklarar Castelvetro det ifrågavarande stället i Poetiken.9 * il

Castelvetro företräder sålunda en tolkning av imitationsbegreppet som kan sä
gas innebära ett ideal av poetisk »objektivitet»: poesins norm är ett framställ
ningssätt där diktaren helt döljer sig bakom de gestalter som han låter fram
träda i sitt verk. Homeros använder ett sådant framställningssätt i större ut
sträckning än Yergilius och är därför enligt Castelvetros uppfattning mera »poe
tisk» än denne. När diktaren inte bara formellt berättar i egen person utan 
också ger tillkänna sin egen mening om det som han berättar, uttrycker sin 
subjektiva inställning till det, avlägsnar han sig ännu mera från det ideal av 
poetisk objektivitet som Castelvetro lägger in i begreppet imitation.1

I Daciers kommentar till samma Aristotelesställe som är utgångspunkt för 
Castelvetros resonemang finner man likaså denna uppfattning av den drama
tiska framställningen som den »egentliga» imitationen: eposet måste visserligen 
i någon utsträckning ha berättande form, varigenom denna genre skiljer sig 
från tragedin, men det episka berättandet är inte, säger Dacier, »i egentlig 
mening imitation, eller är åtminstone endast en ofullkomlig imitation»; Ho
meros berättar därför inte mer än som är nödvändigt för att ge sin dikt karak
tären av epos, »och efter att ha yttrat föga själv låter han ständigt sina gestalter 
uppträda, vilka talar själva och är verkliga handlande personer». (I motsats till 
Castelvetro menar Dacier att även Vergilius har följt denna berömvärda prin
cip.)2

9 » [...] Et questa introdottione di persone 
a fauellare è domandata da Aristotele con voci, 
che rendono alquanto oscuro quello, che egli 
intende di dire, dicendoSpocpa'Uxcàç έποίησεν, 
& δραματοποιήσας, & μιμητής, & μιμούνται. 
Conciosa cosa che, corne dicemmo di sopra, 
lo’ntrodurre le persone a fauellare nell’epopea 
non sia modo veramente rappresentatiuo, & 
δραματικός, ma similitudinario, & perche è 
similitudinario, & ha apparenza di rappresen
tatiuo si domanda da Aristotele δραματικός, 
& rappresentatiuo. [ ...] Adunque si vede, che 
quello modo, che io nomino similitudinario, 
in rispetto del narratiuo simplice si domanda 
da Aristotele rassomigliatiuo, e’I narratiuo sim
plice in rispetto del similitudinario non rasso
migliatiuo, per essere quello piu rassomiglia
tiuo di questo.» {Ibid., s. 544.)

1 » [...]  si possa conchiudere, che Homero,
il quale introduce spesso le persone a fauellare, 
& attribuisce loro le fauelle lunghe, & vsa la 
materia dell’attione particolareggiata sia ras- 
somigliatore, & per conseguente poeta. & che 
Virgilio, introducendo poche volte persone a 
fauellare, & assegnando loro fauella brieue 
piu assai, che non fa Homero, & vsando ma
teria d’ attione vniuersaleggiata sia non ras- 
somigliatore, & per conseguente non poeta. Se 
il poeta in quella parte dell’epopea, nella 
quale narra solamente, & racconta Γ attione, & 
non introduce persona a fauellare, non è ras- 
somigliatore secondo Aristotele, & per conse
guente non è poeta, che diremo noi del poeta

in quella parte dell’epopea, nella quale egli 
ne narra attione, ne introduce persona a fauel
lare, ma giudica le cose narrate, o riprenden- 
dole, o lodandole, o tirandole a vtilita com
mune, & ad insegnamenti ciuili, & del ben 
viuere? Certo non altro, se non che egli non 
è rassomigliatore, ne per cagione del modo, 
non introducendo persona niuna a fauellare, 
io dico persona niuna di quelle, che interuen- 
gono nella fauola, ne par cagione délia ma
teria délia fauola, essendo questa materia se- 
perata dalla fauola, & nascente dall’affettione 
del poeta verso l’attione. Hora, se egli non 
è rassomigliatore ne per cagione del modo, 
ne per cagione délia materia, seguita, che an- 
chora non sia in questa parte poeta.» (Ibid., 
s. 545·)

2 »Le Poëme Epique ne peut être sans 
narration, puisque c’est la narration qui luy 
donne sa principale forme, & qui le distingue 
de la Tragédie; mais, comme la narration 
n’est pas, à proprement parler, une imitation, 
ou n’est au moins qu’une imitation impar
faite, & que le Poëme Epique doit pourtant 
être une véritable imitation, il [a: Homere] ne 
conserve dans son Poëme, qu’autant de narra
tion qu’il faut pour luy conserver sa forme, 
& après avoir dit peu de chose, il fait paroître 
incessamment ses personnages qui parlent eux- 
mêmes, & qui sont de véritables Acteurs.» 
(A. a., s. 420.) Jfr Le Bossu, Traité du poème 
épique (1675), 3: 10, där samma stalle hos 
Aristoteles åberopas, dock utan att det speci-
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Inte bara uppfattningen av den episka poesin utan också av den lyriska 
poesin präglas inom klassicismen av tendensen att betrakta den dramatiska fram
ställningen som ett slags grundprincip för all poetisk efterbildning av verklig
heten, för alla poetiska genrer.

Det slags lyriska dikter som brukar gå under beteckningen rollyrik, alltså 
dikter där poeten inte talar i egen person utan låter en annan, fiktiv eller histo
risk gestalt uttrycka ett känslotillstånd eller en livsstämning, har ju uppenbart 
karaktären av imitation i betydelsen dramatisk framställning. Herdedikter, lagda 
i munnen på de uppträdande herdarna själva, hänfördes som vi har sett i Dio- 
medes’ grammatik till genus activum vel imitativum.

Inslag av dramatisk framställning förekommer ju dessutom ofta i lyriska dik
ter där poeten för övrigt talar själv; vid sidan av den episka poesin räknade 
Diomedes den lyriska poesin, exemplifierad med Arkilokos’ och Horatius’ lyrik, 
till genus commune, det framställningssätt som utmärks av att poeten omväx
lande talar i eget namn och lägger orden i munnen på andra personer.3

Gottsched nämner som exempel på dramatisk imitation i första hand roll
dikterna: »Man författar exempelvis en förälskad, sorgsen eller glad dikt i en 
annans namn, även om man själv varken är förälskad eller sorgsen eller glad. 
Men man imiterar genomgående det som utmärker ett sinne som behärskas av 
sådana känslor (die Art eines in solchen Leidenschaften stehenden Gemiithes) 
så noga och uttrycker sig med så naturliga vändningar, som om man verkligen 
själv upplevde den ifrågavarande känslan.»4

Som imitation av samma art som rolldikter där poeten talar i en annan per
sons namn uppfattar Gottsched emellertid också ett par dikter som han nämner, 
där poeten (Canitz resp. Besser) talar i eget namn och uttrycker sin smärta över 
förlusten av sin hustru; han framhåller dessa dikter som mönster för vackert, 
naturtroget uttryckta känslor. Gottsched motiverar sin uppfattning på detta sätt: 
Poeten kan inte formulera en dikt samtidigt som han upplever sin känslas fulla 
styrka. »Affekten måste redan nästan ha stillats, när man vill fatta pennan 
och framställa sin klagan i ett ordentligt sammanhang.» De nämnda dikterna 
har också, påpekar Gottsched, tillkommit ganska lång tid efter föremålens död, 
»när poeterna förvisso endast har vinnlagt sig om att uttrycka sitt tidigare till
stånd av sorg på det mest naturliga sättet».5

Den uppfattning som Gottsched här representerar är av stort intresse, både

ella mimesisbegreppet tas upp till diskussion. 
—  I samband med denna traditionella grund
uppfattning bör man se den tendens till »dra
matisering» av eposet, i teori och praktik, 
under 1700-talet som uppmärksammas av L. 
Breitholtz i Studier i frihetstidens litteratur, 
1956, s. 161 ff.

3 Se ovan s. 148.
4 A. a., s. 120.
5 »Die Klag-Gedichte, die Canitz und Bes

ser auf ihre Gemahlinnen gemacht, werden 
sonst als besondere Muster schön ausgedruckter 
Affecten angesehen; die ich gar wohl unter 
diese Art der Nachahmung rechnen kan, ob 
sie gleich ihren eignen Schmertz und nicht 
einen fremden vorstellen wollen. Denn so viel

ist gewiss, dass ein Dichter zum wenigsten 
dann, wenn er die Verse macht, die volle 
Stärcke der Leidenschaft nicht empfinden kan. 
Diese würde ihm nicht Zeit lassen, eine Zeile 
aufzusetzen, sondern ihn nöthigen, alle seine 
Gedancken auf die Grösse seines Verlusts und 
Unglücks zu richten. Der Affect muss schon 
ziemlich gestillet seyn, wenn man die Feder 
zur Hand nehmen und seine Klagen in einem 
ordentlichen Zusammenhänge vorstellen will. 
Und es ist auch ohnedehm gewiss, dass alle 
beyde oberwehnte Gedichte eine gute Zeit 
nach dem Tode ihrer Gemahlinnen ververtigt 
worden: da gewiss die Poeten sich nur bemühet 
haben ihren vorigen betrübten Zustand aufs 
natürlichste auszudrücken.» (I b i d s. 121.)
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genom tolkningen av den lyriska skapelseprocessen och genom tillämpningen 
av imitationsbegreppet. Det ursprungliga kriteriet på dramatisk imitation, näm
ligen att diktaren inte talar i eget namn utan lägger orden i en annan persons 
mun, har undergått en väsentlig modifiering: om ett slags dramatisk imitation 
är det också fråga i dikter där poeten formellt uttrycker känslor i egen person 
men utan att verkligen uppleva de ifrågavarande känslorna; även när poeten 
— som Canitz och Besser i de nämnda dikterna — uttrycker sina »egna» känslor 
utför han en imitation, menar Gottsched, nämligen en imitation av sig själv 
i det känslofyllda tillstånd som han inte längre befinner sig i när han formu
lerar de poetiska uttrycken för sina känslor. Kriteriet på dramatisk imitation 
är sålunda enligt detta synsätt att diktarens ord inte uttrycker hans känslor 
»direkt», i den situation där han verkligen fylls av dem.6

Gottsched företräder med detta resonemang utan tvivel en central idé i 1700- 
talets uppfattning av den lyriska poesin. Det förtjänar påpekas att Gottscheds 
syn på det lyriska känslouttrycket också omfattas av Diderot i hans dialog 
Varadoxe sur le comédien (1770-talet). Diskussionen rör sig ju här i första hand 
om skådespelarkonsten, men det är betecknande att Diderot betraktar den poe
tiska konceptionen av känslouttryck som en parallell till denna konst. Liksom 
den gode skådespelaren enligt den mening som Diderot hävdar i dialogen inte 
själv behärskas av känslor när han framställer en roll på scenen, så uttrycker 
inte heller poeten sin känsla medan den ännu fyller honom utan först när den 
har ebbat ut. »Man säger att man gråter, men man gråter inte när man letar 
efter ett laddat epitet som är svårt att finna; man säger att man gråter, men 
man gråter inte när man är upptagen av att göra versen harmonisk: om tårarna 
flyter, faller pennan ur händerna, man ger sig hän åt sin känsla, och man upp
hör att författa.»7

Det är tydligt att Batteux i Les beaux arts utgår från ett liknande betraktelse
sätt när han inordnar den lyriska poesin under imitationsprincipen av det skälet 
att den innebär ett slags dramatisk känslogestaltning. Batteux åsyftar inte spe
ciellt rollyriken, som inte utskiljs som en särskild kategori i hans framställning, 
utan tillämpar sin teori på den lyriska diktningen överhuvud taget, alltså även 
på dikter där poeten talar i egen person.

En skillnad mellan å ena sidan Batteux’ och å andra sidan Gottscheds eller 
Diderots uppfattning av lyriken som en form av dramatisk imitation bör emel
lertid framhållas. Den imitation som enligt Gottsched förekommer när en poet 
författar en lyrisk dikt (liksom när han författar ett drama) är en imitation 
av de språkliga uttrycken för känslorna hos den gestalt som han vill fram
ställa; diktaren är under den poetiska konceptionen inte uppfylld av känsla, 
men han »uttrycker sig med så naturliga vändningar», som om han »själv upp
levde den ifrågavarande känslan». Den syn på skådespelarkonsten som Diderot

6 Johann Elias Schlegel menar likaså i sin
Abhandlung von der Nachahmung (1742 f.) 
att »även alla dikter där poeten uttrycker sin 
egen affekt, alltså även de flesta oden» har 
karaktären av dramatisk imitation. (Deutsche

Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahr
hunderts, 26, 1887, s. 110.)

7 Œuvres complètes de Diderot, ed. J. As- 
sézat, 8, 1875, s. 386. Jfr R. Wellek, A  
history of modern criticism: 1750-1950, 1, 
1955, s. 56.
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hävdar i sin Paradoxe sur le comédien och som han också tillämpar på den 
poetiska skapelseprocessen överensstämmer med Gottscheds betraktelsesätt. Dide- 
rot riktar sig i dialogen mot uppfattningen att skådespelaren — eller poeten — 
bör fyllas av de känslor som han framställer; den gode skådespelaren är enligt 
Diderot själv emotionellt oberörd när han gestaltar en passionerad roll, han 
återger endast känslans yttre uttryck.

För Batteux innebär däremot den lyriska (och dramatiska) imitationen en 
imitation av, dvs. en inlevelse i, själva den känsla som det gäller för diktaren 
att uttrycka. Den lyriske poeten försätter sig när han diktar avsiktligt i ett visst 
känslotillstånd; han »bör elda sitt hjärta och genast gripa sin lyra», som Batteux 
uttrycker sig.8 Batteux kan sålunda — i motsats till Gottsched eller Diderot — 
sägas uppfatta en lyrisk dikt som uttryck för en känsla som poeten verkligen 
upplever när han koncipierar dikten men som han inte upplever spontant utan 
endast lever sig in i och i den meningen »imiterar». Denna syn på den lyriska 
skapelseprocessen tillämpar Batteux även på dikter som uttrycker poetens »egna» 
känslor; han menar att ett sådant lyriskt känslouttryck förutsätter att poeten 
avsiktligt reproducerar sin ursprungliga emotionella upplevelse vid konceptio
nen av dikten. Den spontana känslan räcker möjligen ett stycke på väg, »men 
endast en eller annan strof»; »konsten» måste underhålla även den känsloeld 
som »naturen» själv tänder hos diktaren.9

Den uppfattning av den dramatiska och lyriska imitationens innebörd som 
Batteux representerar kan föras tillbaka till ett ställe i Aristoteles’ Poetik. Aristo
teles framhåller här bl. a. att tragediförfattaren bör vinnlägga sig om att låta 
de personer som uppträder i ett drama ge naturtrogna uttryck för sina känslor 
för att dessa känslouttryck i sin tur skall engagera åskådarna emotionellt.1

Det är kanske ovisst om Aristoteles menar att diktaren för att kunna fylla 
detta krav själv måste försätta sig i de dramatiska gestalternas känslotillstånd.2 
Inom den klassicistiska poetiken blev emellertid denna tolkning av Poetikens 
ord allmänt vedertagen. Den företräds exempelvis av Castelvetro. »Aristoteles 
menar», säger han, »att för att väl framställa en person som är gripen av en 
känsla, är det lämpligast att vi först låter oss själva fyllas av samma känsla», 
ty »om någon ikläder sig den känsla som han vill framställa hos andra, kom
mer han att utan konst göra och säga det som överensstämmer med denna 
känsla».3

8 A. a., s. 244. Jfr ovan s. 146 med not 5.
—  Motsvarande uppfattning av skådespelar
konsten hävdas —  utom i den speciella lit
teratur i ämnet som Diderot polemiserar mot
—  t. ex. i J. G. Sulzers Allgemeine Theorie 
der schönen Künste (1771—74) (artikeln »Aus- 
druck»); Sulzer menar sålunda att skådespela
ren så mycket som möjligt bör leva sig in i 
känslotillståndet hos den person som han ge
staltar.

0 »Qu’ils [o: nos Poètes] ayent eu un senti
ment réel de joie: c’est dequoi chanter, mais 
un couplet ou deux seulement. Si on veut 
plus d’étendue; c’est à l’Art à coudre à la

piece de nouveaux sentimens qui ressemblent 
aux premiers. Que la Nature allume le feu; 
il faut au moins que l’Art le nourrisse & 
l’entretienne.» {Ibid., s. 238 f.)

1 A. a., 1455 a.
2 Denna tolkning avvisas av Else, s. 491 ff.
3 »Vuole Aristotele, che per rappresentare 

bene vn passionato sia ottima cosa, che noi 
prima ci rendiamo passionati di quella me- 
desima passione. percioche coloro, che sono 
veramente passionati, senza arte per natura 
fanno, & dicono tutto quello, che conuiene 
a quella passione, & commuouono altrui. 
Adunque vuole concludere, che, se altri si
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Enligt Castelvetro kan diktaren visserligen åstadkomma övertygande känslo
uttryck utan emotionell inlevelse i de gestalter som han framställer, endast ge
nom att han på grundval av yttre iakttagelse återger hur personer som be
härskas av sådana känslor som han vill skildra, uppträder och talar4 — alltså 
samma uppfattning av den dramatiska imitationen som jag har anfört från 
Gottsched och Diderot. Men »inlevelsemetoden» uppfattas av Castelvetro som 
den mest effektiva för diktarens syfte och är också den som han menar att 
Aristoteles rekommenderar.

Castelvetro utgår från synpunkten att den som verkligen är fylld av en känsla 
spontant ger de bästa uttrycken för denna känsla, en synpunkt som han belyser 
med Dantes och Petrarcas kär lekspoesi: dessa diktare har nått så högt i denna 
poesi därför att de själva var fyllda av kärlekens passion när de diktade. (Castel
vetro betvivlar dock att Dantes och Petrarcas kärlekslyrik helt består av spon
tana känslouttryck, är diktad utan »konst».)5

Samtidigt som Castelvetro som vi tidigare har funnit uppfattar den »objek
tiva» dramatiska framställningen som en norm för poesin, menar han alltså att 
diktaren bör vara känslomässigt engagerad under den poetiska konceptionen. 
Men den känsla som poeten bör låta sig inspireras av skall inte vara »subjek
tiv». Enligt Castelvetros mening är det väsentligt för poeten just att kunna gå 
utanför sig själv, att objektivt studera och framställa olika människor, deras 
passioner och handlingar för att kunna återge det »passande» (il convenevole; 
jfr décorum, la bienséance), det som vanligen kännetecknar olika personer i 
olika förhållanden. Därför bör han inte grunda sin människoskildring på vad 
som har hänt honom själv och på sitt eget själsliv, inte endast iaktta sina egna 
emotionella tillstånd, som är präglade av hans speciella personlighet, menar 
Castelvetro.6

Den objektiva inställning och intellektuella utrustning som är nödvändig för 
diktaren när det gäller psykologisk iakttagelse är emellertid enligt Castelvetro

vestira di quella passione, che vuole rappre- 
sentare in altrui, senza arte fara, & dira 
quello, che si conuiene.» (A. a., s. 373 f.) 
Jfr ibid., s. 371: »[...] Adunque coloro, che 
vogliono rappresentare bene i passionati, come 
gli adirati, i dolorosi, gli amanti, & simili, 
deono essi essere tali, & trasfigurarsi in simili 
persone. percioche, se coloro, li quali vera- 
mente hanno questi affetti, dicono parole, & 
fanno atti conueneuoli allo stato, nel quale si 
truouano senza arte, & commuouono altrui, 
medesimamente colui, che si sapra trasformare 
in questi cotali, senza altra arte gli rappresen- 
tera conueneuolmente, & commouera altrui.» 
—  Denna uppfattning av den dramatiska kon
ceptionen återfinns i den senare klassicismen 
t. ex. i lord Kames’ Elements of criticism 
(1762), the sixth ed., 1785, 1, s. 451 ff.

4 Ibid., s. 374. (Se citat nedan not 7.)
5 Ibid., s. 371 ff.
G »[...] Percioche noi sappiamo, che il poeta 

dee seguire il conueneuole non pure nel rap
presentare i passionati, ma 1’altre persone an- 
chora, & l’attioni. il quale conueneuole non

si raccoglie dal poeta da quello, che è in lui, 
o da quel lo, che è auenuto a lui, ma da 
quello, che suole essere communemente in 
quella maniera di persone simile a quella, 
che noi rappresentiamo, hauendo rispetto al 
luogo, & al tempo, & all’altre circostanze, 
& da quello, che le suole auenire, conciosia 
cosa che molto meglio consideriamo le pas- 
sioni d’altrui, & le attioni d’altrui, & le giu- 
dichiamo, che non facciamo le nostre pas- 
sioni, & attioni. Et, perche ci fa bisogno di 
sottile consideratione, & di perspicace giudicio, 
non dobbiamo considerare, & proporci vna per
sona sola passionata, o vna attione, & tanto 
meno la nostra, ma moite, & d’altrui, accioche 
prendiamo a rassomigliare quella, che con- 
uenga piu al proposito nostro, il che non po- 
tremo fare, se riguardiamo solamente alia pas
sione nostra, si perche non la possiamo no- 
tare cosi bene in noi, come facciamo in altrui, 
si perche la nostra non sarebbe se non d’vna 
forma secondo la natura nostra.» {Ibid., s. 
372.)
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väsentlig också när det gäller diktarens förmåga till inlevelse i olika känslo
tillstånd; även en sådan inlevelseförmåga är den »begåvades» och inte den 
»rasandes» sak.7 Poeten skall, menar Castelvetro, samtidigt vara emotionellt 
inspirerad och »objektiv» när han i sin poesi låter olika gestalter ge uttryck 
för de känslor som fyller dem; just för att han skall kunna leva sig in i och 
ge övertygande uttryck för olika känslotillstånd får han inte vara subjektiv, 
en person som behärskas av sina »egna» känslor.

När det nyss anförda stället i Aristoteles’ Poetik tolkades som ett krav på 
tragedidiktarens inlevelse i de dramatiska personernas känslor, överensstämde 
denna tolkning med ett betraktelsesätt som var hävdvunnet i retorikens teori. 
Quintilianus framhåller att det är nödvändigt för vältalaren att leva sig in i 
de situationer och känslor som det gäller för honom att få sin publik att enga
gera sig i:

När vi vill uppväcka medlidande, måste vi föreställa oss att de olyckor som vi klagar 
över har drabbat oss själva och i själ och hjärta övertyga oss om detta. Vi måste identi
fiera oss med de personer som vi beklagar för att de har lidit svåra, oförtjänta och bittra 
olyckor och sålunda inte föra deras talan som om det vore för någon annan utan för 
en stund taga på oss deras lidande. På detta sätt kommer vi att yttra vad vi skulle yttra 
om vi själva vore i deras kläder. Jag har ofta sett både tragiska och komiska skåde
spelare lämna teatern fortfarande gråtande efter att ha utfört någon gripande roll. Men 
om blotta återgivandet av vad andra har skrivit sålunda upptänder artificiella känslor, 
vad skall då inte vi vältalare kunna åstadkomma som själva bör tänka ut vad vi skall säga 
så att vi kan leva oss in i våra klienters känslor? Även i retorskolan är det önskvärt 
att eleverna grips av sina ämnen och föreställer sig att de är verkliga, desto mera som 
vi där oftare uppträder och talar som kärandena själva än som deras advokater. Antag 
att vi framställer ett föräldralöst barn, en skeppsbruten eller en person i stor fara. Vad 
tjänar det till att ikläda sig sådana roller om vi inte också tar på oss de känslor som 
de är förknippade med?8

7 »S’era conchiuso, che colui, il quale si 
sapra ben trasformare nel passionato, sapra 
ben rappresentare il passionato, cio è sapra 
dire, & fare bene anchora senza arte quelle 
cose, ehe si conuengono al cotale passionato. 
Et, perche ognuno non è atto a questo, ma 
solamente colui, ehe è fornito di buono in- 
gegno, &, perche non solamente si puo ben 
rappresentare vn passionato per questa via, ma 
anchora per vn altra, la quale è il considerare 
diligentemente quello, ehe dicono, & fanno i 
passionati cosi fattamente, la qual via pure 
non è da ognuno, ma solamente di colui, ehe 
è fornito di buono ingegno, seguita, ehe la 
poesia sia trouamento, & essercitamento della 
persona ingegnosa, & non della furiosa, come 
diceuano alcuni, non essendo il furioso atto 
a trasformarsi in varie passioni, ne solicito 
inuestigatore di quello, ehe si facciano, & di- 
cano i passionati.» (Ibid., s. 374.)

8 »Ubi vero miseratione opus erit, nobis 
ea, de quibus queremur, accidisse credamus 
atque id animo nostro persuadeamus. Nos illi 
simus, quos gravia, indigna, tristia passos

queremur, nec agamus rem quasi alienam, 
sed adsumamus parumper illum dolorem. Ita 
dicemus, quae in nostro simili casu dieturi 
essemus. Vidi ego saepe histriones atque co- 
moedos, cum ex aliquo graviore actu perso- 
nam deposuissent, flentes adhuc egredi. Quod 
si in alienis scriptis sola pronuntiatio ita 
falsis accendit adfeetibus, quid nos faciemus, 
qui illa cogitare debemus, ut moveri pericli- 
tantium vice possimus? Sed in schola quoque 
rebus ipsis adfici convenit easque veras sibi 
fingere, hoc magis quod illic ut litigatores 
loquimur frequentius quam ut advocati: Orbum 
agimus et naufragum et periclitantem, quorum 
induere personas quid attinet, nisi adfeetus ad- 
sumimus? a., VI, ii, 34 ff. Jfr Clark, s. 
222.) —  Även Cicero framhåller i De ora- 
tore (II, 189 f.) att talaren själv måste vara 
hänförd av de känslor som han vill väcka 
hos sina åhörare. Quintilianus’ uppfattning av 
vältalarens känslomässiga engagemang som en 
avsiktlig inlevelse i olika emotionella tillstånd 
finns dock inte uttryckt hos Cicero.
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För antik och klassicistisk uppfattning var gränsen mellan poesi och retorik 
flytande; reglerna för en övertygande retorisk framställning tillämpades gärna 
också på poesin. När det i Horatius’ De arte poetica heter »Vill du få mig att 
gråta, måste du först själv känna sorg», är detta sålunda en lärdom som Hora
tius har övertagit från retoriken.9 Det är ovisst om Horatius här kräver »äkta» 
känsla av poeten eller om han menar att poeten avsiktligt bör leva sig in i 
de känslor som han vill väcka hos sin publik — liksom motsvarande regel för 
vältalaren i Ciceros De oratore knappast heller låter sig pressas på en sådan 
distinktion. Quintilianus framställer däremot på det nyss citerade stället tydligt 
kravet på försvarsadvokatens känslomässiga engagemang som ett krav på av
siktlig inlevelse i klientens belägenhet och känslor. Speciellt betonar emellertid 
Quintilianus betydelsen av den emotionella inlevelsen när det gäller sådana 
övningstal där retorskolornas elever fick gestalta olika roller, t. ex. en skepps
bruten man.

Här erbjöd den quintilianska retoriken en påtaglig parallell till den aristote- 
liska poetikens framställning av hur tragedidiktaren bör låta de dramatiska per
sonerna ge övertygande uttryck för sina känslor; konceptionen av replikerna i 
ett skådespel var ju omedelbart jämförlig med konceptionen av sådana övnings- 
deklamationer som Quintilianus talar om. Det låg alltså nära till hands för 
de klassicistiska litteraturteoretikerna att jämställa Aristoteles’ krav på tragedi
diktaren med Quintilianus’ krav på vältalaren och att tolka det förra i ljuset 
av det senare.1

Det är uppenbart att det imitationsbegrepp som Batteux i Les heaux arts 
tillämpar på den lyriska poesin står i samband med det speciella imitations
begrepp med innebörden av dramatisk framställning som har traderats i den 
klassicistiska poetiken från tredje boken i Platons Staten och från Diomedes’ 
grammatik. Ursprungligen avsåg detta begrepp en rent formell egenskap hos 
den poetiska framställningen, nämligen att diktaren inte talar i egen person 
utan lägger orden i munnen på de gestalter som han låter uppträda i sitt verk. 
När Batteux betraktar den lyriska poesin som imitation innebär emellertid inte 
detta en klassificering av denna poesi från formell synpunkt utan snarare en 
tolkning av den lyriska konceptionen från psykologisk synpunkt: den lyriske

0 A. a., v. 102 f. —  Jfr Cicero, D e  ora
tore , II, 189 ff. Cicero jämför också vältala
ren och diktaren, närmast tragedidiktaren, från 
den synpunkten att båda lätt rycks med emo
tionellt av sin egen framställning. {Ib id ., II, 
I93 f·)

1 Att poeten bör leva sig in i den person 
vars uttryckssätt han vill efterbilda var en 
uppfattning som hävdades i den klassicistiska 
poetiken också när det gällde imitation av 
litterära mönster. Sådan imitation ansågs kunna 
ske antingen på en lägre nivå, genom att man 
ordagrant följde en annan författare i spåren, 
eller på en högre nivå, genom att man levde 
sig in i den författare som man valde till 
förebild, upptog hans själ och iklädde sig

hans egenart, som Vossius säger; med hjälp 
av en sådan inlevelse tänktes man kunna ut
trycka sig som den efterbildade författaren 
utan att behöva slaviskt imitera hans ord. 
(»Modus imitationis est duplex: puerilis, & 
virilis. Priori solum proponimus nobis exemp- 
lum in verbis, sive simplicibus, sive conjunc- 
tis. Sed longe ulterius se virilis imitatio ex- 
tendit. Nimirum corpus ipsum effingere opor- 
tet. Eoque assumendus est alterius spiritus, 
moresque induendi. Quomodo futurum, ut si
miles sint conceptus; nec absimili locutionis 
forma eos exprimamus.» G. J. Vossius, D e  
im ita tio n e , cum  ora toria  tu m  p ra ec ip u e  p o e 
tica, d eq u e  rec ita tio n e  v e te m m  lib e r , 1647, 
s. 14.)
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poeten diktar i ett emotionellt tillstånd, men den känsla som han uttrycker i 
sin dikt är inte en känsla som han upplever spontant utan som han avsiktligt 
lever sig in i, i denna mening »imiterar». Denna tolkning av den lyriska ska
pelseprocessen står som vi har sett i överensstämmelse med uppfattningen av 
den dramatiska konceptionen som en känslomässig inlevelse från diktarens sida 
i skådespelets gestalter, en uppfattning som är betingad samtidigt av aristotelisk 
poetik och quintiliansk retorik.

2
Begreppet imitation, tillämpat på den lyriska diktningen, får alltså hos Batteux 
innebörden av diktarens inlevelse i en emotionell »roll». Det visar sig att be
greppet i denna tolkning på ett anmärkningsvärt sätt kommer att konvergera 
med ett annat centralt begrepp inom den klassicistiska poetiken, nämligen be
greppet entusiasm, i en av de tolkningar som detta ges.

Idén om den poetiska entusiasmen, föreställningen att den sanna dikten 
skapas i ett inspirerat tillstånd hos poeten, är förankrad i antik diktuppfattning 
och hör till den traditionella poetikens allmängods. Emellertid gavs denna idé 
mycket skiftande innebörd inom den klassicistiska traditionen.

Hos Platon finner man uppfattningen att den egentliga diktargåvan inte har 
någonting med medveten avsikt, förnuft, kunskaper och konstskicklighet att 
göra utan beror på gudomlig inspiration, ingivelse av muserna, för vilken dik
taren endast är ett passivt medium. Poetens inspirerade tillstånd betraktas av 
Platon som ett slags heligt vansinne, besläktat med siarnas och prästernas.2

Den främst genom Platon kända föreställningen om diktarens gudomliga 
inspiration och om den poetiska »yran», furor poeticus, hörde under renässansen 
till de omstridda idéerna inom poetiken. Med den platonska vågen i renässans
filosofin följde också en aktualisering av läran om den poetiska inspirationen;

2 I Faidros (244 a ff.) talar Sokrates om 
ett vansinne som är en gudarnas gåva. Den 
yttrar sig i spådomskonsten, liksom i »from 
åkallan och gudstjänst». »Ett tredje slags van
sinne kommer från muserna. Det är en inspira
tion, som griper en fin och jungfrulig själ 
samt väcker och eldar den. Genom hymner 
och sånger förhärligar den fädernas tallösa 
bragder och uppfostrar därigenom kommande 
släkten. Men den som utan denna sinnesyra 
nalkas musernas tempel, i tro att det räcker 
med yrkesskicklighet för den som skall bli 
poet, han förblir en stympare och hans för
numstiga poesi fördunklas av de förrycktes 
sånger.» —  I lon  (533 e ff.) säger Sokrates: 
»[.. .] Ty det är väl ej på grund av konst 
utan på grund av gudomlig hänryckning som 
de episka skalderna dikta alla dessa härliga 
sånger. Och på samma sätt är det med de 
lyriska diktarna. Alldeles som korybanterna, 
som aldrig dansa utan i besinningslöst till

stånd, så äro också de lyriska diktarna från 
sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger. 
[.. .] Ty skalden är ett lätt, vingat och heligt 
väsen; han kan ej dikta, förrän han blir guda- 
ingiven och från sina sinnen, så att förnuftet 
viker bort; så länge som det är kvar, är ingen 
i stånd att dikta eller profetera.» —  I Sokrates 
försvarstal (22 b) heter det: »Även beträffande 
skalderna märkte jag alltså snart nog detta, 
att de ej skapa sina verk i medveten avsikt, 
utan av ett slags instinkt och i inspiration 
såsom siarna och orakelprästerna. Ty även dessa 
säga många härliga ting, men de veta intet 
av vad de säga. Och samma sak var det med 
skalderna.» (Cit. efter Lindskogs övers.) ·—  
Denna diktuppfattning traderades även genom 
andra antika författare och var i uttunnad form 
allmängods under senantiken; den möter också 
i medeltida litteratur, trots bristen på direkt 
kännedom om de platonska källorna. (Se Cur- 
tius, s. 467 f.)
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Marsilio Ficino, Pietro Pomponazzi, Pontus de Tyard, Pierre de Ronsard hör 
till dess mera berömda förespråkare.3 I kristen tolkning gör sig denna lära gäl
lande exempelvis också i Miltons syn på poesin och på sin egen uppgift som 
diktare.4

Men uppfattningen av poeten som ett medium för övernaturlig inspiration 
och diktargåvan som ett slags vansinne avvisades av litteraturteoretiker som 
gentemot den platonska traditionen hävdade att det poetiska skapandet förut
sätter medvetenhet, intellektuell utrustning, kunskaper och konstskicklighet hos 
diktaren. Minturno talar visserligen metaforiskt om poeternas gudomliga in
spiration,5 men han vänder sig samtidigt mot föreställningen att en stor poet 
måste vara besatt av vansinne och ansluter sig i stället till den horatianska 
uppfattningen att det poetiska mästerskapet nås genom en förening av medfödd 
begåvning och uppövad konstskicklighet.6 7 Castelvetro är en energisk motstån
dare till den platonska inspirationsläran och tolkar flera ställen i Aristoteles’ 
Poetik som en vederläggning av idén om furor poeticus? René Rapin, en av 
den franska 1600-talsklassicismens auktoritativa litteraturteoretiker, åberopar — 
med hänvisning till Castelvetro — likaså Aristoteles för att gendriva denna 
idé som enligt hans uppfattning de flesta är anhängare av.8

Läran att poesin skapas genom övernaturlig, gudomlig ingivelse, mottagen 
av diktaren i ett tillstånd av helig extas, har dock knappast haft några före
trädare av betydelse på Rapins tid — i den mån denna lära fattades bokstav
ligt; mer eller mindre uttunnad och i metaforisk funktion har den ju däremot 
levt kvar länge. Men uppfattningen att den poetiska skapelseprocessen är för
knippad med ett tillstånd av »hänryckning», »entusiasm» kunde också hävdas 
utan att föreställningen om en övernaturlig inspiration togs till hjälp.

Redan Aristoteles och hans lärjungar kan sägas ha ersatt Platons metafysiska 
tolkning av entusiasmen med en naturalistisk. Ett avsnitt i den peripatetiska 
skriften Problemata är av speciellt intresse i detta sammanhang.9 Det förklaras 
här att såväl olika tillstånd av vansinne eller entusiasm som filosofisk, politisk,

3 Se t. ex. Patterson, s. 246 f f 429 f., 507 ff 
passim, H. Weber, La créa tion  p o é tiq u e  au 
X V I e sièc le  en  France d e  M au rice  S cève à 
A g r ip p a  D ’A u b ig n é , 1956, 1, s. 109 f., och 
Weinberg, s. 260, 272 f., passim.

d Se t. ex. L. Jonas, T h e  d iv in e  science. T h e  
aesth e tic  o f so m e  re p re sen ta tiv e  seven teen th -  
cen tu ry E n glish  p o e ts , 1940, s. 166 f.

5 A . a ., s. 67.
0 Ib id ., s. 78; jfr s. 74.
7 A . a., s. 65, 180, 374. Jfr H. B. Charl

ton, C a s te lve tro ’s th eo ry  of p o e try , P u b lica tio n s
of th e  U n ive rs ity  o f M an ch ester, C o m p a ra tive
lite ra tu re  series, 1, 1913,5. 19 ff., och B. Wein
berg, C a s te lve tro ’s th e o ry  o f p o e tic s  (i C ritics  
an d  cr itic ism . A n c ie n t a n d  m o d ern , ed. by R. S. 
Crane, 1952), s. 370. —  Se även belägg för 
denna antiplatonska syn på poesin i den 
italienska renässanspoetiken som anförs av 
Weinberg, A  h isto ry  o f lite ra ry  cr itic ism  in

th e  Ita lian  R enaissance, s. 272, 286, 495 f., 
passim.

8 R. Rapin, R é flex io n s sur la P o é tiq u e  
d ’A r is to te  (1674) [Œ uvres d e  R a p in ] , 1686, 
2, s. 120.

0 P ro b lem a ta  har traditionellt tillskrivits 
Aristoteles men är tydligen ett slags kom
pendium med idéer från olika peripatetiska 
författare. Det avsnitt som det här gäller 
torde bygga på en skrift av Theofrastos. (Se 
W. Müri, M ela n ch o lie  u n d  schiuarze G a lle , i 
M u seu m  h e lve ticu m  1953, s. 21 ff., och H. 
Flashar, D ie  m ed iz in isch en  G ru n d la g en  d er  
L eh re vo n  d e r  W ir k u n g  d e r  D ich tu n g  in  d er  
griech isch en  P o e tik , i H erm e s  1956, s. 40, 
45, not 3.) Det har dock hävdats att P ro b le 
m ata  helt överensstämmer med Aristoteles’ 
egna idéer. (Se J. Croissant, A r is to te  e t les 
m ystères, B ib lio th è q u e  d e  la  facu lté  d e  p h ilo 
so p h ie  e t le ttre s  d e  l ’U n ive rs ité  d e  L iège, 51, 
1932, s. 45 ff·, 75 ff·)

i i  - 6 3 4 0 4 4  Sam laren 1963
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poetisk och konstnärlig genialitet har sin orsak i den svarta gallan, är yttringar 
av »melankoli». Om »melankolin» yttrar sig i vansinne eller i framstående 
begåvning beror på den svarta gallans mängd och temperatur, menar förfat
taren. Det »melankoliska» geniet har dock en benägenhet att slå över i sjukliga 
och extatiska tillstånd. Poeten Marakos från Syrakusa diktade till och med bättre 
när han befann sig i extas.1

Man finner också att den teori om den svarta gallans verkningar som fram
ställs i Problemata, traditionellt räknad till Aristoteles’ skrifter, åberopas inom 
den klassicistiska litteraturteorin som ett argument för uppfattningen att den 
poetiska »yran» har naturliga orsaker i diktarens psyko-fysiska utrustning och 
inte bör betraktas som en övernaturlig företeelse, som verkan av en direkt 
gudomlig inspiration. Vossius åberopar sålunda (med hänvisning till Problemata) 
Aristoteles’ syn på de entusiastiska tillstånden och på diktargåvan gentemot Pla
tons. När den poetiska ingivelsen kallas en gudomlig inspiration, bör detta en
dast uppfattas som ett bildligt och hyperboliskt uttryckssätt, menar Vossius.1 2

Utom den svarta gallan anger emellertid Vossius också andra orsaker till 
furor poeticus, bl. a. affekter som kärlek och vrede.3 Idén om den poetiska in
givelsens emotionella karaktär skall visa sig betydelsefull i den senare klassicis
mens och framför allt i förromantikens diktuppfattning. I en skrift betitlad 
Sur Vessence de la poésie och framlagd inför L’académie des inscriptions et 
belles-lettres 17214 hävdar poeten och kritikern Louis Racine att poesins »väsen» 
består i entusiasmen, samtidigt som han uppfattar denna entusiasm som en »na
turlig» yttring av en stark känsla.

Racine hänvisar till de platonska dialogerna lon och Faidros, där det talas 
om inspirationens nödvändighet för diktandet.5 Men han understryker samtidigt 
att hans egen uppfattning av den poetiska entusiasmen är en helt annan än den 
platonska, som diktarna själva har funnit smickrande och därför bekräftat: 
»Långt ifrån att betrakta denna entusiasm som verkan av en gudomlig inspira
tion ser jag den endast som den naturliga verkan av passionerna.»6

1 A . a., 953 a ff. Jfr Croissant, s. 45 ff., 
Mûri, s. 22 ff., Flashar, s. 43 ff., och Else, 
s. 498 f. Se även E. Panofsky & F. Saxl, 
D ü rers  ’M e len co lia  F, S tu d ien  d e r  B ib lio th ek  
W a rb u rg , 2, 1923, s. 15 ff.

2 G. J. Vossius, D e  artis p o e tica e  n a tu r a 
ac co n stitu tio n e  lib er, 1 6 4 7 , s. 71 f. —  Upp
fattningen av fu ro r  p o e ticu s  som en verkan 
av den svarta gallan hävdas exempelvis också 
av Mambrun i D e  ep ico  carm in é  (1652). (Se 
R. Bray, La fo rm a tio n  d e  la d o c tr in e  classique  
en  France, 1931, s. 89.)

3 Vossius, D e  artis p o e tica e  natura ac con
s titu tio n e  lib er, s. 72 f. —  Uppfattningen att
entusiasmen har samband med passionerna 
torde gå tillbaka på Aristoteles’ P o litik  ( 1340 a,
1342 a). Aristoteles ser dock inte entusiasmen
som en verk a n  av passionerna utan som ett 
tillstånd av samma slag som de. Han sätter 
den inte heller här i samband med den poe
tiska ingivelsen eller begåvningen. (Jfr Crois
sant, s. 44 f.)

4 M é m o ire s  d e  litté ra tu re  tiré s  d es reg istres  
d e  V A cadém ie  ro ya le  des in sc r ip tio n s  e t b e lles  
le ttres, 6, 1729, s. 245 ff. Skriften ingår i om
arbetad form som kap. 2 i Louis Racines R é 
f lex io n s sur la  p o és ie  (1747).

5 Ib id ., s. 257 f.
0 »Pour moi, sans m’arrêter à ce qu’ils 

[*>.: les Poètes] nous ont dit de la protection 
particulière que les Dieux leur accordoient, 
de l’yvresse que leur causoient les eaux de 
l’hypocréne, ni des nuits qu’ils passoient à 
dormir sur le Parnasse, en même temps que 
je soutiens que l’essence de la poésie consiste 
dans l’enthousiasme, loin de regarder cet en
thousiasme comme l’effet d’une inspiration di
vine, je ne le regarde que comme l’effet 
naturel des passions; & c’est par cette raison 
qu’il est absolument nécessaire à la poésie, 
parce que toute poésie est toujours le langage 
de quelque passion.» {Ib id ., s. 259.)
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Poesin är alltså enligt Racine väsentligen känslouttryck. Han uppfattar dik
tandet som en »naturlig», omedelbar yttring av en psyko-fysisk process, där 
känslan är den drivande kraften. En stark känsla påverkar hela den mänskliga 
organismen och sprider där »en plötslig förvirring»: blodet flyter häftigt i 
ådrorna, ansiktet hettar, ögonen glänser osv.; fantasin eggas av livsandarnas 
våldsamma lopp och en mängd idéer strömmar plötsligt till och tar sig psam- 
manhängande och djärva uttryck. »Tel est l’enthousiasme des passions, et tel 
est aussi celui de la poésie» —  den poetiska entusiasmen är ingenting annat 
än en »naturlig» reaktion hos den mänskliga organismen, framkallad genom 
en stark känsla, och poesin är ett spontant uttryck för en sådan emotionell 
reaktion.7

Ur den bibliska och antika såväl som den moderna poesin ger Racine en 
rad exempel på uttryck för entusiastiska tillstånd hos diktarna, framkallade av 
olika passioner: la joie, la tristesse, Vadmiration, la colère och l’amour. Glädjen 
över himlens välgärningar var den känsla som först inspirerade danser, sånger, 
och ord anpassade till sångerna. Ur tillstånd av extatisk glädje, »ces heureux 
transports d’un cœur plein de reconnoissance», föddes exempelvis Moses tack
sägelse efter övergången av Röda havet eller Deboras segersång. Vreden enbart 
gjorde Juvenalis till diktare. Den poetiskt mest fruktbara passionen är emeller
tid kärleken, menar Racine. Propertius’ eller Petrarcas berömmelse har sitt ur
sprung i den inspiration som kärleken har skänkt dem. Denna passion har till 
och med skapat poeter bland Amerikas vilda invånare; Racine åberopar en 
»chanson d’un Cannibal», omnämnd av Montaigne.8

När Batteux i Les beaux arts polemiserar mot uppfattningen av poesin som 
ett spontant känslouttryck, som »ett hjärtats skri, en hänryckning, där natu
ren åstadkommer allt och konsten ingenting», riktar sig denna polemik mot 
en syn på dikten av det slag som Louis Racine företräder.

Men också enligt Batteux är entusiasmen någonting väsentligt i den konst
närliga utrustningen. Entusiasmen är enligt Batteux en förutsättning för att det 
konstnärliga geniet skall kunna fylla sin uppgift att framställa la belle nature; 
den är ett tillstånd hos geniet i lyckliga ögonblick »då själen är upptänd liksom 
av en gudomlig eld». Batteux är emellertid missnöjd med de vanliga beskriv
ningarna av entusiasmen som »une vision céleste», »une influence divine», »une

7 »Au même instant qu’une passion vio
lente s’empare de notre ame, elle s’empare 
aussi de. notre corps, & y répand un trouble 
subit: le sang coule avec impétuosité, le visage 
s’enflamme; les yeux étincellent, le son de la 
voix grossit, les paroles entrecoupées s’échap
pent rapidement, le cours violent des esprits
animaux échauffe notre imagination, & soudain 
plusieurs pensées différentes s’y présentent en 
foule: nous les exprimons le plus prompte
ment qu’il nous e:t possible, 8c notre promp
titude ne nous permet pas d’observer dans 
notre discours un ordre exact: nous ne som-

mes plus attentifs aux liaisons ordinaires, nos 
expressions sont hardies, parce que vivement 
occupés de ce qui nous frappe, les termes 
que nous employons ne nous paroissent hyper
boliques: nous nous servons d’exclamations, 
d’apostrophes, d’interrogations, & même nous 
nous adressons aux êtres inanimés, parce que 
dans le trouble où nous sommes, il nous 
semble que toute la nature s’intéresse à nous: 
tel est l’enthousiasme des passions, 8c tel est 
aussi celui de la poésie.» (Ib id ., s. 259.)

8 Ib id ., s. 259 ff.
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yvresse», »une extase» osv.; han vill avlägsna denna »allegoriska grannlåt» och 
ge ett klarare begrepp om entusiasmens innebörd.9

Visserligen innehåller även Batteux’ egen beskrivning av entusiasmen en del 
retoriska och bildliga uttryck av det slag som han själv kritiserar: han jämför 
den »gudom» som inspirerar de stora diktarna med den som uppeldar modet 
hos hjältarna i striden, han talar om »ett hjärta uppfyllt av ädel eld» hos poe
terna osv. Men ett par mera konkreta, i psykologiska termer angivna drag i 
det entusiastiska tillståndet hos konstnären framhävs: åskådligheten och livlig
heten i hans fantasiföreställningar och en emotionell upplevelse i samband med 
dessa föreställningar.1

Batteux tänker sig entusiasmen som kulmen i den konstnärliga skapelsepro
cessen. Med la belle nature som norm sätter diktaren samman enskilda element 
som han iakttar i den empiriska naturen. I entusiasmens ögonblick framträder 
den på detta sätt bildade idén med liv och konkretion i hans fantasi. »Det är 
under dessa hänryckta tillstånd som Homeros ser gudarnas vagnar och springare, 
som Vergilius hör Phlegyas’ hemska rop bland de underjordiska skuggorna.» 
Diktaren glömmer sig själv och går på något sätt upp i sin skapelse. Han lever 
sig in i de varelser som tar gestalt för hans inre syn: han »är» omväxlande 
Cinna, Augustus, Fedra och Hippolytos eller — om det är fråga om en fabel
diktare som La Fontaine — vargen och lammet, eken och vassröret.2

Det är alltså strängt taget två skilda företeelser som Batteux utan att göra 
någon tydlig distinktion mellan dem sammanför under begreppet entusiasm: 
dels konstnärens närmast eidetiska upplevelse av sina fantasiföreställningar, för
knippad med en känslomässig reaktion, och dels hans inlevelse i, identifiering 
med de gestalter som framträder i hans fantasi.

Även av andra estetiska författare under 1700-talet förknippas entusiasmen 
med just dessa drag i den konstnärliga skapelseprocessen, det ena eller det andra 
eller båda.

Diderot framhåller i Encyklopediartikeln »Eclectisme» (1755) intensiteten 
och verklighetsprägeln hos konstnärens fantasiföreställningar som entusiasmens 
innebörd. »Entusiasmen är en våldsam rörelse hos själen, genom vilken vi för
sätts mitt bland de föremål som vi skall framställa», förklarar Diderot; under 
detta tillstånd utplånas den yttre verkligheten omkring oss och i stället »för
verkligas» det som vi upplever i fantasin.3

9 A. a., s. 30 ff.
1 I slutet av kapitlet om entusiasmen he- 

ter det uttryckligen: »Mais, qu’est-ce que l’En
thousiasme? Il ne contient que deux choses: 
une vive représentation de l’objet dans l’esprit, 
& une émotion du cœur proportionnée à cet 
objet.» {Ibid., s. 36.)

2 »La Nature a dans ses trésors tous les 
traits dont les plus belles imitations peuvent 
être composées: ce sont comme des études 
dans les tablettes d’un Peintre. L’Artiste qui 
est essentiellement observateur, les reconnoît, 
les tire de la foule, les assemble. Il en com
pose un Tout dont il conçoit une idée vive

qui le remplit. Bientôt son feu s’allume, à 
la vue de l’objet: il s’oublie: son ame passe 
dans les choses qu’il crée: il est tour à tour 
Cinna, Auguste, Phedre, Hippolyte, & si c’est 
La Fontaine, il est le Loup & l’Agneau, le 
Chêne & le Roseau. C’est dans ces transports 
qu’Homere voit les chars & les coursiers des 
Dieux: que Virgile entend les cris affreux de 
Phlegias dans les ombres infernales [. ..] » 
{Ibid., s. 33 f.)

3 »L’enthousiasme est un mouvement vio
lent de l’ame, par lequel nous sommes trans
portés au milieu des objets que nous avons 
à représenter; alors nous voyons une scene
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Enligt artikeln »Enthousiasme», författad av Louis de Cahusac, i samma band 
av Encyklopedin som innehåller Diderots nyssnämnda artikel yttrar sig entusias
men likaså som en intensiv visuell upplevelse; den består enligt de Cahusac i 
en livlig känsla som förorsakas av en tidigare inte upplevd åskådlig fantasi
bild.4

Marmontel ger däremot i sin Poétique frangoise (1763) begreppet entusiasm 
speciellt innebörden av diktarens känslomässiga identifiering med de personer 
som han gestaltar. Diktarbegåvningen beror enligt Marmontel på tre olika själs- 
förmögenheter: 1’esprit, Vimagination, och le sentiment.5 Han skiljer alltså mel
lan diktarens imagination, förmågan att bilda sig åskådliga och livliga fantasi
föreställningar,6 och diktarens sentiment, förmågan att »glömma sig själv och 
sätta sig i den persons ställe som man vill framställa, ikläda sig hans utmär
kande egenskaper, låna hans böjelser, intressen och känslor, låta honom handla 
som han själv skulle handla och i hans namn uttrycka sig som han skulle ut
trycka sig själv».7

Marmontel identifierar denna inlevelse, när den når sin största intensitet, med 
entusiasmen, och han betraktar förmågan till en sådan inlevelse som en ännu 
värdefullare och sällsyntare gåva hos diktaren än den visuella fantasin, Vimagina
tion; »av tusen poeter som kan avbilda det som erbjuder en syn för ögonen 
finns det knappast en som kan ge uttryck för det som utspelar sig i själens 
inre». Genom sin fantasi kan diktaren åskådligt framställa passionens alla yttre 
tecken men däremot inte återge dess språk, dess naturliga uttryck. Tåsso »hade 
Tankred framför ögonen» när han »som efter naturen» tecknade en bild av 
honom i sorg efter Clorindas död (i Gerusalemme liberata), men för att låta 
honom tala, ge naturtrogna uttryck för sina känslor, var detta inte tillräckligt, 
menar Marmontel; genom att Tasso under konceptionen av sin dikt inte »var» 
Tankred har han lagt ett föga naturligt språk i hans mun. Som exempel på 
naturliga, övertygande uttryck för växlande själstillstånd anför däremot Mar
montel bl. a. repliker som yttras av Merope i Voltaires tragedi — de förut
sätter, menar han, att diktaren när han koncipierade dem förvandlade sig själv 
till Merope.8

I artikeln »Enthousiasme» i Élémens de littérature (1787) låter Marmontel 
begreppet entusiasm omfatta både den sida av den poetiska skapelseprocessen 
som är betingad av Vimagination och den sida som är betingad av le sentiment, 
samtidigt som han också här klart särskiljer dessa företeelser: entusiasmen inne
bär antingen det tillstånd där det som diktaren föreställer sig i sin fantasi 
nästan får karaktären av påtaglig verklighet för honom, eller det tillstånd av

entière se passer dans notre imagination, 
comme si elle étoit hors de nous: elle y est 
en effet, car tant que dure cette illusion, 
tous les êtres présens sont anéantis, & nos 
idées sont réalisées à leur place: ce ne sont 
que nos idées que nous appercevons, cependant 
nos mains touchent des corps, nos yeux voyent 
des êtres animés, nos oreilles entendent des 
voix.» (E n cyc lo p éd ie  ou D ic tio n n a ire  ra i
son n é  . . 5 ,  1755, s. 276. Œ u vres co m p lè 
tes  d e  D id e r o t, 14, 1876, s. 322 f)

4 E n cyclopéd ie  ou D ic tio n n a ire  ra ison n é . .  ., 
5, s. 720. Jfr nedan s. 168.

5 A . a., 1, s. 59.
6 Ib id ., s. 64 ff. Jfr artikeln »Imagination» 

i É lém en s d e  littéra tu re , Œ u vres d e  M a rm o n te l, 
4, 1819, s. 634 f.

7 Ib id ., s. 69.
8 Ib id ., s. 69 ff. Denna framställning åter

finns även i artikeln »Imagination» i É lé
m en s d e  littéra tu re , Œ u vres d e  M a rm o n te l, 4,
s. 635 h.
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emotionell inlevelse där diktaren, »som om han hade berövats sin egen själ», 
går upp i en annan gestalt — vare sig han låter denna gestalt uppträda och 
tala eller han formellt talar i egen person.9 Miltons konception av Paradise 
lost erbjuder Marmontel exempel på båda dessa slag av entusiasm: Milton 
måste liksom i verkligheten ha sett Satan bege sig från helvetet när han gav 
skildringen av denna scen en sådan åskådlighet, och han måste själv ha »varit» 
Satan när han uppfann hans förbannelser mot solen.1

Marmontel framhäver emellertid den känslomässiga inlevelsen som den värde
fullaste formen av poetisk entusiasm. Han finner att oden som ger uttryck för 
ett entusiastiskt tillstånd hos diktaren är sällsynta, till och med hos de antika 
poeterna; i ett par dikter av Horatius som Marmontel nämner är det snarare 
fråga om en fantasins än om en känslans hänförelse, »plutôt le délire d’une 
imagination exaltée, que celui d’une âme profondément émue». Men just det 
senare tillståndet hos poeten är det slags entusiasm som är »mest gynnsamt för 
geniet och mest fruktbart ifråga om skönhet», menar Marmontel.2

Det är i första hand skådespels- eller eposdiktarens förmåga att lägga över
tygande uttryck för olika känslotillstånd i de uppträdande gestalternas mun som 
enligt Marmontels uppfattning förutsätter detta slags medveten rollinlevelse från 
poetens sida. Som exemplifieringen från Horatius’ odediktning visar, för emel
lertid Marmontel också in den lyriska poesin i sin diskussion av den poetiska 
entusiasmen.

9 »En parlant de Timagination, j’ai donné 
une idée de Y en th ou siasm e  poétique. Je ne 
ferai ici que la développer et l’étendre à toutes 
les productions de l’esprit, qui supposent, ou 
une illusion profonde du côté de l’imagina
tion, ou une violente émotion du côté de 
l’âme.» (Œ u vres d e  M a rm o n te l, 4, s. 462 f.) 
—  »L’en th ou siasm e, dans l’écrivain, est donc 
un délire factice, ou une passion volontaire; 
un délire, lorsque par l’attention et la conten
tion de l’esprit, on se frappe soi-même de 
l’image de son objet presque aussi vivement 
et aussi fortement qu’on le serait de la réalité; 
une passion, lorsqu’en se pénétrant de la situa
tion, du caractère, des sentimens du person
nage qu’on fait agir et parler, ou à la place 
duquel on se met soi-même, on parvient à 
lui ressembler, comme si on avait pris son 
âme.» {Ib id ., s. 463.) —  I slutet av artikeln 
nämner Marmontel i korthet att ordet entu
siasm också betecknar den »verkliga» känsla 
{passion  vér ita b le , i motsats till u n e passion  
vo lo n ta ire , en känsla som diktaren eller väl
talaren avsiktligt försätter sig i), dvs. den hän
förelse som i synnerhet falska men även sanna 
idéer ger upphov till: »Mahomet a fait des 
enthousiastes, Socrate n’en fit point. De grands 
exemples ou de grandes leçons inspirent pour
tant quelquefois Y en th ou siasm e  de la vertu et 
de la gloire. L’esprit de la secte stoïque fut 
Y en th ou siasm e  de la vertu. Le génie de l’an
cienne Rome fut l’enthousiasme de la patrie.» 
{Ib id ., s. 467.)

1 Ib id ., s. 464.
2 Ib id ., s. 463. —  Uppfattningen av den 

poetiska entusiasmen som diktarens känslomäs
siga inlevelse i de personer som han fram
ställer återfinns också i svensk 1700-talspoetik. 
I ett föreläsningskoncept av Jakob Fredrik 
Neikter heter det sålunda att »Enthousiasmen 
består deruti at vi sätta oss i samma cas som 
den person hwars passioner vi skola måla». 
Neikter förklarar vidare: »Om vi skola måla 
Medeas hämndyrsel så måste vi föreställa oss 
at vi voro likaså elaka som Medea och wore 
i samma omständigheter [?] som Medea hvad 
vi då skulle tala och göra tilfölje af vår 
character. Detta är en hufvudsaklig egenskap 
hos en Poet. Den som icke har nog imagina
tion för at fulkomligen sätta sig i samma 
sinnesförfattning kan aldrig blifva en god tra
gisk eller comisk Poet. Wi måste för en mo
ment skaffa oss samma passioner som Medea, 
blifva lika arga, lika illsinta som hon och 
lika obarmhärtiga. Wi måste så starkt inbilla 
oss at vi äro Medea at vi glömma det som 
vi sjelfva äro.» (Uppsala universitetsbibliotek, 
P 142 & P 142 a, konvolut nr 19, fol. 148. 
Även cit. i A. Nilsson, Jakob  F red rik  N e ik 
ter, i Sam laren  1913, s. 235.) I ett kompen
dium efter Neikters föreläsningar heter det 
likaså: »At som Poet i synnerhet skrifva väl 
fordras E n th ou siasm e, at nämligen kunna sätta 
sig i dens cas, som man skrifver om.» (Upp
sala universitetsbibliotek, R 19, s. 120 f.)



'Imitation» och »entusiasm. 167

Av Poétique frangoise framgår det att Marmontel även betraktar Petrarcas 
erotiska lyrik som uttryck för tillstånd av entusiasm, i betydelsen diktarens in
levelse i en emotionell roll. Marmontel polemiserar här mot den uppfattningen 
— som han finner hos Castelvetro — att Petrarca var »verkligt» förälskad när 
han diktade sin kär lekspoesi; denna uppfattning överensstämmer inte, anser 
Marmontel, med Aristoteles’ mening att det endast är genom förmågan att 
avsiktligt förändra sin egen karaktär och situation och låta sig fyllas av de 
känslor som det gäller att framställa, som poeten är i stånd att uttrycka dessa 
känslor väl.3 Den förälskelse som Petrarca ger uttryck åt i sina kärleksdikter 
bör alltså enligt Marmontel inte uppfattas som »äkta» utan som en emotionell 
roll som diktaren har valt att gestalta. När Marmontel tolkar Petrarcas kärleks
lyrik på detta sätt, dvs. som uttryck för tillstånd av poetisk entusiasm, innebär 
detta en uppfattning av den lyriska poesin som är densamma som den Batteux 
företräder när han betraktar denna genre som en form av imitation.

I likhet med Louis Racine tar Batteux som vi har sett avstånd från uppfatt
ningen av den poetiska entusiasmen som något övernaturligt, en gudomlig in
spiration, och ser den i stället som ett »naturligt» fenomen som han försöker 
ge en psykologisk beskrivning. Men i övrigt skiljer sig Batteux’ syn på entusias
men väsentligt från Racines.

Racine betonar entusiasmens karaktär av en psyko-fysisk »förvirring», betingad 
av en stark passion; poesin är ingenting annat än spontana uttryck för sådana 
tillstånd av emotionell upphetsning och »förvirring» hos diktarna. Enligt Raci
nes liksom enligt Platons uppfattning är poesin till sitt väsen irrationell; Racines 
syn på den poetiska skapelseprocessen skiljer sig från Platons endast genom att 
Racine tolkar entusiasmen, den poetiska »yran», naturalistiskt i stället för meta
fysiskt.4 5

Batteux uppfattar däremot entusiasmen som slutpunkten i en konstnärlig 
skapelseprocess av närmast intellektuell karaktär genom vilken konstnären på 
grundval av ett empiriskt naturstudium formar en idé representerande la belle 
naturel »Naturen har i sin skattkammare alla de drag varav de skönaste efter- 
bildningar kan sammansättas», heter det hos Batteux; »de är liksom skisser på 
en målares hyllor. Konstnären, som väsentligen är iakttagare, urskiljer dem, 
drar fram dem ur mängden av andra, samlar dem. Han komponerar ett helt 
av dem, som han föreställer sig i en åskådlig idé som uppfyller honom.»6 En-

3 »Ce n’est qu’avec cette faculté de changer 
de caractère & de situation, de se pénétrer des 
sentimens, des affections que l’on veut peindre, 
qu’on est en état de les bien exprimer: c’est 
la pensée d’Aristote, que l’Interprete Italien 
n’a pas saisie quand il a donné Pétrarque 
réellement amoureux, pour exemple de la si
tuation où doit être l’ame du Poëte, dans le 
sens de son Auteur.» (A. a., 1, s. 73.)

4 Jfr ovan s. 162 f.
5 Med la belle nature åsyftar Batteux när

mast det idealtypiska i motsats till det faktiska 
och tillfälliga: »Ce n’est pas le vrai qui est;

mais le vrai qui peut être, le beau vrai, qui 
est représenté comme s’il existoit réellement, 
et avec toutes les perfections qu’il peut rece
voir.» Begreppet la belle nature avser emel
lertid inte en »förskönad» verklighet: »La 
qualité de l’objet n’y fait rien», framhåller 
Batteux; »Que ce soit un hydre, un avare, 
un faux dévot, un Néron, dès qu’on les a 
présentés avec tous les traits qui peuvent leur 
convenir on a peint la belle Nature. Que ce 
soit les Furies ou les Graces, il n’importe.» 
{A. a., s. 27 med not a.)

0 Ibid., s. 33. Jfr ovan s. 164.
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tusiasmen är enligt Batteux, som vi tidigare har funnit, det tillstånd där konst
nären upplever hur en sådan idé får liv och konkretion i hans fantasi, den 
innebär ett slags intensifiering av den medvetet koncipierade konstnärliga idén 
— det är en uppfattning som står långt från Louis Racines syn på entusiasmen 
som ett emotionellt betingat tillstånd av »förvirring» hos diktaren. Som Batteux 
tolkar entusiasmen strider den inte mot uppfattningen av den konstnärliga kon
ceptionen som en medveten, rationell process.7

Klarare och eftertryckligare än i Batteux’ skrift framhålls emellertid den 
konstnärliga entusiasmens samband med intellektet i de Cahusacs artikel »En
thousiasme» i Encyklopedin. Här tillbakavisas energiskt föreställningen om en
tusiasmen som ett slags »yra» eller vansinne, en föreställning härstammande 
bl. a. från »antikens pedanter» som uppfattade den poetiska skapelseprocessen 
som jämförlig med den religiösa extasen. I själva verket är det förnuftet som 
är entusiasmens upphov, hävdar de Cahusac. Förnuftet skapar genom sin abstra- 
herande och omkombinerande verksamhet nya föreställningar; fantasin tjänar 
endast till att göra dem åskådliga. Entusiasmen är den livliga känsla som orsakas 
av en sådan föreställning, en sådan »ny och välkomponerad» tavla, som för
nuftet via fantasin framställer för själen. Enligt de Cahusacs uppfattning är 
entusiasmen sålunda indirekt en yttring av en intellektuell process och alltså 
någonting helt annat än vansinne. Entusiasmen »förutsätter ett oändligt stort 
antal föregående kombinationer» som måste åstadkommas genom förnuftet, me
nar de Cahusac; »den är, om jag så får säga, förnuftets mästerverk. Hur kan 
man då definiera den på samma sätt som man skulle definiera ett anfall av 
vansinne?»8

7 Genom att Batteux endast betraktar en
tusiasmen som ett medel som tjänar diktarens 
uppgift att framställa la b e lle  na tu re  och så
lunda inordnar den under imitationsprincipen 
kan han tillbakavisa uppfattningen av entu
siasmen som poesins »väsen». (Ib id ., s. 140 ff.)

8 »Je crois d’abord que ce mouvement qui 
éleve l'esprit & qui échauffe l’imagination, 
n’est rien moins qu’une fureu r. Cette déno
mination impropre a été trouvée de sang fro id , 
pour exprimer une cause dont les effets (quand 
on est dans cet état paisible) ne sauroient 
manquer de paroître fort extraordinaires. On 
a cru qu’un homme devoit être tout-à-fait 
hors de lui-même, pour pouvoir produire des 
choses qui mettoient réellement hors d’eux- 
mêmes ceux qui les voyoient ou qui les en- 
tendoient: ajoûtez à cette première idée l ’en 
th o u sia sm e  feint ou vrai des prêtres du Pa
ganisme, que la charlatanerie les engageoit à 
charger de grimace & de contorsion, & vous 
trouverez l’origine de cette fausse dénomina
tion. Le peuple avoit appellé ce dernier en
thousiasme fu reu r p ro p h é tiq u e , Sc les pédans 
de l’antiquité (autre partie du peuple peut- 
être encore plus bornée que la première) 
donnèrent à leur tour à la verve des postes, 
dont il n’est pas donné aux esprits froids de 
pénétrer la cause, le nom superbe de fu reu r

p o é tiq u e . [. . .] C’est la raison seule cependant 
qui le [o: l’enthousiasme] fait naître; il est 
un feu pur qu’elle allume dans les momens 
de sa plus grande supériorité. Il fut toûjours 
de toutes ses opérations la plus prompte, la 
plus animée. Il suppose une multitude infinie 
de combinaisons précédentes, qui n’ont pû se 
faire qu’avec elle & par elle. Il est, si on 
ose le dire, le chef-d’œuvre de la raison. Com
ment peut-on le définir, comme on définiroit 
un accès de folie? [...] Observez encore que 
je n’ai point employé le mot im a g in a tio n , 
qu’on croit communément la source unique 
de Y en th ou siasm e; parce que je ne la vois 
dans mon hypothèse que comme une des causes 
secondes, & telle (pour m’aider encore d’une 
comparaison prise de la Peinture), telle, dis-je, 
qu’est la toile sous la main du peintre. L’ima
gination reçoit le dessein rapide du tableau 
qui est présenté à l’ame, & c’est sur cette 
première esquisse que le génie distribue les 
couleurs. [. . .] Il s’agit donc d’un tableau qui 
n’a point encore été vû, d’un tableau que la 
raison vient de créer, d’une image toute de 
feu qu’elle présente tout-à-coup à une ame 
vive, exercée, & délicate; l’émotion qui la 
saisit est en proportion de sa vivacité, de ses 
connoissances, de sa délicatesse. [. ..] D ’après 
ces réflexions puisées dans une métaphysique
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De Cahusac går utan tvivel ovanligt långt ifråga om »intellektualisering» 
av den konstnärliga entusiasmen när han betraktar den som ett slags funktion 
av förnuftet. Men uppfattningen att entusiasmen på ett eller annat sätt bör 
vägledas eller kontrolleras av intellektet kan i själva verket kallas ett commune 
bonum i 1700-talets spekulation om den poetiska skapelseprocessen.

Diderot erkänner i sin artikel »Eclectisme» att entusiasmen, även om den 
inte innebär ett tillstånd av verkligt vansinne, ändå gränsar till ett sådant till
stånd —  det betyder att Diderot uppfattar entusiasmen på ett annat sätt än de 
Cahusac, som understryker att det entusiastiska tillståndet är en företeelse av 
väsentligt annat slag än ett anfall av vansinne. Men just på grund av entusias
mens släktskap med vansinnet är det nödvändigt med ett mycket gott förstånd 
för att hålla den i jämvikt, fortsätter Diderot. »Entusiasmen framkallar hän
förelse endast när själarna har förberetts och underkuvats av förnuftets kraft. 
Det är en grundsats som diktarna aldrig bör förlora ur sikte i sina skapelser 
och som vältalarna alltid har iakttagit under sina ingivelser.»9

Att åstadkomma en avvägning mellan entusiasmen och förnuftet, »de joindre 
la raison avec l’enthousiasme», anser även Voltaire vara ett ideal för diktaren: 
»Den förnuftiga entusiasmen är de stora diktarnas gåva», heter det i en artikel 
om entusiasmen i hans Questions sur l'Encyclopédie (1771). Denna idealiska 
samverkan mellan förnuftet och entusiasmen tänker sig Voltaire så, att diktaren 
först med förnuftet »skisserar planen till sin tavla», varefter han — »om han 
vill ge sina gestalter liv och låta dem präglas av passionerna» — tar entusias
men till hjälp. Mera i enlighet med Diderot än med de Cahusac betraktar alltså 
Voltaire entusiasmen som ett emotionellt läge som måste hållas under förnuftets 
kontroll, inte som en effekt av förnuftets verksamhet; entusiasmen kan i själva 
verket »framkalla ett sådant uppror i blodkärlen och så häftiga vibrationer i 
nerverna att förnuftet helt och hållet fördärvas», menar han.1 Men Voltaires 
uppfattning att diktarens entusiastiska tillstånd är slutpunkten i en konceptions- 
process av väsentligen intellektuell karaktär kan sägas överensstämma med de 
Cahusacs, liksom med Batteux’.

Som vi har sett avser Marmontel med entusiasm främst diktarens känslo-

peu abstraite, & que je crois fort certaine, 
j’oseroit définir l’enthousiasme u n e ém o tio n  
v iv e  d e  V am e à l ’a spec t d ’un  tab leau  N E U F  
& b ien  o rd o n n é  q u i la  fra p p e , & q u e  la  ra ison  
lu i p ré sen te . (E n cyc lo p éd ie  ou D ic tio n n a ire  
ra ison n é . . 5, s. 719 f.)

9 »Si cet état n’est pas de la folie, il en 
est bien voisin. Voilà la raison pour laquelle 
il faut un très-grand sens pour balancer l’en
thousiasme. L’enthousiasme n’entraîne que 
quand les esprits ont été préparés & soûmis 
par la force de la raison; c’est un principe 
que les Postes ne doivent jamais perdre de 
vûe dans leurs fictions, & que les hommes 
éloquens ont toû jours observé dans leurs 
mouvemens oratoires.» (Ib id ., s. 276. Œ u vres  
co m p lè te s  d e  D id e r o t, 14, s. 323.)

1 »L’enthousiasme est précisément comme 
le vin: il peut exciter tant de tumulte dans 
les vaisseaux sanguins, et de si violentes

vibrations dans les nerfs, que la raison en 
est tout à fait détruite. Il peut ne causer que 
de légères secousses, qui ne fassent que don
ner au cerveau un peu plus d’activité: c’est 
ce qui arrive dans les grands mouvements 
d’éloquence, et surtout dans la poésie sublime. 
L’enthousiasme raisonnable est le partage des 
grands poètes. [...] Comment le raisonnement 
peut-il gouverner l’enthousiasme? c’est qu’un 
poète dessine d’abord l’ordonnance de son 
tableau; la raison alors tient le crayon. Mais 
veut-il animer ses personnages et leur donner 
le caractère des passions; alors l’imagination 
s’échauffe, l’enthousiasme agit: c’est un cour
sier qui s’emporte dans sa carrière; mais la 
carrière est régulièrement tracée.» (Œ u vres  
co m p lè tes  d e  V o lta ire , ed. L. Moland, 18, 
1878, s. 554. Jfr R. Naves, L e g o û t d e  V o l
ta ire , 1938, s. 293 f.)
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mässiga inlevelse i de gestalter som han framställer. Marmontel betraktar i ar
tikeln »Enthousiasme» i Élémens de littérature denna entusiasm som besläktad 
med vansinnet, men samtidigt framhåller han att den skiljer sig från detta 
genom att den står under diktarens medvetna kontroll.

För att belysa detta återger Marmontel vad han har hört den engelske skåde
spelaren Garrick berätta om ett fall på sinnessjukhuset i London: Patientens 
vansinne bestod i att han ständigt återupplevde det tillfälle när han hade tappat 
sitt barn från en balkong och sett det slås ihjäl mot gatan. I sitt sinnessjuka 
tillstånd upprepade han gång på gång denna scen som en illusorisk pantomim, 
betraktade ömt barnet i sina armar, smekte det och utstötte plötsligt ett hjärt
skärande skrik, varefter han försjönk i sorg. På nästan samma sätt lever sig 
poeten under sitt entusiastiska tillstånd in i det som han vill ge en illusion av, 
menar Marmontel, och detta tillstånd skulle inte vara någonting annat än van
sinne, om det vore konstant och oberoende av hans vilja. Men just genom att 
diktaren håller sin entusiasm under kontroll skiljer han sig alltså från den van
sinnige.2

Vad som enligt Marmontels framställning här skiljer den poetiska entusias
men från vansinnet är alltså diktarens förmåga att viljemässigt behärska sitt 
entusiastiska tillstånd. I sin Poétique françoise ställer emellertid Marmontel den 
inlevelse i olika känslotillstånd som entusiasmen enligt honom innebär, också 
på annat sätt i motsats till vansinnet: själva förmågan till entusiastisk inlevelse 
kräver en utrustning hos diktaren av helt annat slag än den som den poetiska 
»yran» enligt den platonska traditionen förutsätter. Marmontel citerar med in
stämmande Castelvetros uppfattning att »poesin är den ’begåvades’ och inte 
den ’rasandes’ uppfinning och utövning, eftersom den ’rasande’ inte är lämplig 
att försätta sig i olika känslolägen och inte heller är någon samvetsgrann under
sökare av det som de passionerade gör och säger», en uppfattning som Castel- 
vetro läser ut hos Aristoteles och som han ställer mot Platons lära om furor 
poeticus.3

Utom »begåvning» krävs det enligt Marmontel av diktaren inträngande män- 
niskostudium och psykologisk insikt för att han skall kunna leva sig in i olika 
gestalter och därigenom ge liv åt dem i sin dikt. »Man måste grundligt ha 
studerat människohjärtat för att med precision fånga dess skiftande och snabba 
rörelser, för att själv med naturtrohet omväxlande bli Merope, Hermione, 
Priamos och var och en av de personer som man låter tala och handla», säger 
Marmontel och tillägger: »Det som Platon kallar vansinne (manie) förutsätter 
alltså mycket förstånd (sagesse), och jag betvivlar att Locke och Pascal var 
mera filosofer än Racine och Molière.»4

Det förefaller som om den uppfattning av innebörden i begreppet poetisk 
entusiasm som jag här har försökt belysa och som särskilt tydligt framträder 
hos Marmontel har sin förutsättning i samma ställe i Aristoteles’ Poetik (1455 a) 
som jag förut har berört i samband med diskussionen av begreppet imitation i 
betydelsen dramatisk framställning.5

2 Œuvres de Marmontel, 4, s. 463 f. 4 A. a., 1, s. 72.
3 A. a., 1, s. 72 f. Castelvetro, s. 374. Jfr 5 Se ovan s. 156.

nedan s. 172 f.
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Aristoteles ger här ett par regler för hur en tragedi bör koncipieras: dels bör 
tragediförfattaren när han konstruerar en handling och utarbetar den i dialog
form så mycket som möjligt »hålla den framför ögonen» så att han ser den 
lika åskådligt som om han vore närvarande vid händelserna — därigenom kan 
han undvika motsägelser i handlingen, och dels bör han så mycket som möjligt 
låta dramats gestalter i sitt tal ge naturtrogna uttryck för de känslor som be
härskar dem — därigenom blir gestalterna mest övertygande och uppväcker 
motsvarande känslor hos åskådarna. Enligt den vanliga tolkningen av detta 
ställe innebär det senare kravet att diktaren själv måste låta sig gripas av de 
känslor som han vill framställa hos de dramatiska gestalterna. »Av dessa skäl 
är poesin», tillägger Aristoteles enligt den traderade texten, »en uppgift an
tingen för den ’begåvade’ (ευφυής) eller för den ’maniske’ (μάνικάς), ty de ’be
gåvade’ är ’anpassbara’ (εΰπλαστοι) och de ’maniska’ är ’extatiska’ (εκστατικοί).»

Här framhävs alltså just de drag i den poetiska konceptionen som — till
sammans eller var för sig —  förknippas med begreppet entusiasm av flera 
senklassicistiska litteraturteoretiker, nämligen dels åskådligheten i diktarens fan
tasiföreställningar och dels diktarens känslomässiga identifiering med de ge
stalter som han låter uppträda och tala i sitt verk. Dessa drag sätts också en
ligt den aristoteliska texten i samband med »mani» — men alternativt också 
med »begåvning»; både den »begåvade» och den »maniske» tycks tillerkännas 
rätta förutsättningar att fylla de krav som ställs på diktarens fantasikraft och 
förmåga till emotionell inlevelse. (Poetikens text kan här sammanställas dels. 
med den passus i den per ipatetiska skriften Problemata där den svarta gallan 
anges som en orsak både till framstående begåvning och till vansinne eller en
tusiasm alltefter kroppsvätskans mängd och temperatur,6 och dels med Aristoteles’ 
uppfattning att den svarta gallan orsakar livliga fantasiföreställningar.7)

Marmontels tolkning av den poetiska entusiasmens innebörd tycks alltså be
tingad av det nyss anförda stället i Poetiken eller en tradition som utgår där
ifrån.8 Aristoteles avser här närmast konceptionen av tragedier, men Marmontel 
har betraktat Aristoteles’ råd till tragedidiktaren som tillämpligt på den poetiska 
konceptionen överhuvud taget; som vi tidigare har sett åberopar han det även 
för sin uppfattning av Petrarcas kärlekslyrik.

Mot bakgrunden av detta ställe i Aristoteles’ Poetik bör emellertid ett par 
drag i Marmontels entusiasmbegrepp framhållas. Marmontel förknippar med 
begreppet entusiasm i första hand diktarens emotionella inlevelse i de personer 
som han gestaltar poetiskt; i Poétique frangoise gör han som vi har sett ut
tryckligen en distinktion mellan entusiasmen, dvs. en intensiv inlevelse av detta 
slag, och den visuella fantasin, ΐ Imagination? Å andra sidan särskiljer inte 
Marmontel den entusiastiske poetens inlevelse från den »begåvade» poetens; 
vad han betecknar som entusiasm förutsätter just »begåvning», självbehärsk
ning och psykologisk insikt hos diktaren.

I! Se ovan s. 161 f.
7 Se Croissant, s. 36 ff., och Else, s. 499.
8 Även ett ställe i den anonyma antika 

skriften Om den stora stilen bör anföras i 
detta sammanhang. Det talas här (kap. 15) 
om »fantasi» (φαντασία), en term som »nu
mera . . . mest kommit att användas när man

i inspiration och hänryckning (ύπ* ενθουσιασ
μού καί πάθους) tycker sig se det man talar 
om och håller det framför åhörarnas ögon». 
(Cit. efter J. Stolpes övers., 1961.) Företeel
sen exemplifieras med citat främst från Euri
pides.

9 Se ovan s. 165.



Dessa drag i Marmontels entusiasmbegrepp låter sig som vi skall se härledas 
ur tidigare klassicistisk Aristotelestolkning.

Pietro Vettori, en av Poetikens italienska översättare och kommentatorer 
under 1500-talet, tolkar det ifrågavarande stället hos Aristoteles så, att de »ma
niska» — inte de »begåvade» — tillskrivs egenskapen att lätt låta sig »om
formas», anta olika gestalter. Den slutsats som Aristoteles drar av kravet att 
tragedidiktaren skall låta de dramatiska gestalterna uttrycka sina känslor natur- 
troget återges nämligen av Vettori på följande sätt: »Därför är poesin en upp
gift antingen för den ’begåvade’ eller för den ’rasande’, ty av dessa formas de 
’rasande’ lätt till olika gestalter, medan de ’begåvade’ har en medfödd förmåga 
till iakttagelse och analys.»1

En förknippning av poetisk entusiasm och känslomässig rollinlevelse möter 
man också hos Vossius. Som vi tidigare har funnit sätter Vossius i anslutning 
till skriften Problemata den poetiska ingivelsen i samband med den svarta gallan 
och den därmed sammanhängande fantasibegåvningen.2 Men när han vill moti
vera sin uppfattning att diktarens tillstånd under den poetiska skapelseproces
sen innebär ett slags extatiskt tillstånd, en furor poeticus, framhåller han att 
den inlevelse i andra gestalter som är utmärkande för poeten kan betraktas 
som en »hänryckning»; diktaren överger sin egen identitet, menar Vossius; 
han »ikläder sig, liksom otrogen sig själv, andra människors personligheter och 
tar på sig emotionella roller».3 Enligt detta betraktelsesätt uppfattas alltså poe
tens inlevelse i olika gestalter inte som en yttring av en »manisk» läggning, 
utan den poetiska entusiasmen anses bestå just i denna inlevelse.

Castelvetro ansåg i sin kommentar till Aristoteles Poetik att den traderade 
grekiska texten är felaktig när det heter att poesin är »en uppgift antingen 
för den ’begåvade’ eller för den ’maniske’»; stället bör rättas så, att meningen 
blir att poesin är en uppgift för den »begåvade» (persona for nita di buona 
natura, persona ingegnosa) och inte för den »rasande» (persona furiosa) (eller 
möjligen: snarare för den »begåvade» än för den »rasande»), hävdade Castel
vetro. Endast den som äger »ett gott förstånd» (buono ingegno) kan leva sig 
in i olika gestalters känslor, liksom endast en sådan person förstår att »om
sorgsfullt iakttaga det som de passionerade säger och gör». Den »rasande» är 
däremot »inte lämplig att försätta sig i olika känslolägen och inte heller någon 
samvetsgrann iakttagare av det som de passionerade gör och säger». Aristoteles’
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1 »Quare ingeniosi hominis poetica est, aut 
furiosi: horum enim hi quidem facile for- 
mantur: hi autem facti sunt ad inquiren
dum.» (P. Victorius, C o m m en ta r ii in  p r im u m  
l ib ru m  A r is to te lis  D e  arte  p o e ta ru m  (1560), 
secunda ed., 1573, s. 166.) —  Vettori låter 
ordet εΰπλαστοι, som han menar betecknar 
sådana som »liksom vax förvandlas till alla 
former» (qui quasi cera in omnes formas 
transeunt), syfta på μανικοί, dvs. »de som är 
disponerade för vansinne» (proclives ad in- 
saniam ac furorem), och inte på ευφυείς, 
»de begåvade» (ingeniosi). Till ευφυείς hän
för Vettori i stället bestämningen εξεταστικοί, 
dvs. »som har förmåga till undersökning» 
(facti ad inquirendum atque omnes omnium

mores motusque animi perscrutandos). (Ib id ., s. 
167 f.) — Den felaktiga läsningen é|exaaxixoi 
i stället för åxnxaxixoi var länge den van
liga vid återgivningen av Poetikens text. (Se 
J. Tkatsch, D ie  a rab isch e Ü b erse tzu n g  d er  
P o e tik  des A r is to te le s  u n d  d ie  G ru n d la g e  d e r  
K r it ik  des griech isch en  T ex te s , A k a d e m ie  d er  
W issen sch aften  in  W ie n , P h ilo so p h isch -h is to 
risch e K lasse , 2, 1932, s. 120.)

2 Se ovan s. 162.
3 »Et certe is quasi mente sua alienatur, 

qui velut aliena mente vivit; quod poéta 
facit: quippe qui, velut sui oblitus, alienos 
mores induat, ac jtaörj assumat.» (Vossius, 
D e  artis p o e tica e  na tu ra  ac co n s titu tio n e  lib er, 
s. 72.)
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ord innebär, menade Castelvetro, i själva verket en vederläggning av idén om
furor poeticus.4

Detta förslag till emendering av Poetikens text är enligt Vossius’ uppfattning 
förfelat; Castelvetro har inte förstått att Aristoteles’ mening är att karakterisera 
just poetens emotionella inlevelse i olika gestalter som ett slags »hänryckning», 
ett avlägsnande från hans egen identitet, menar Vossius.5

Daciers franska översättning av det ifrågavarande stället i Poetiken är uppen
barligen beroende av Vettoris tolkning, som Dacier enligt vad han själv fram
håller har haft ett speciellt förtroende för.6 De aktuella raderna lyder hos 
Dacier: »[...] pour réüssir dans la Poésie il faut avoir un genie excellent, ou 
être furieux, car les furieux prenent aisément toutes sortes de figures & de carac
tères, & les genies excellens sont fertiles & inventifs».7

Här liksom hos Vettor i är det alltså de »rasande» som anses utrustade med 
egenskapen att lätt gå upp i olika gestalter. Dacier framhåller emellertid i sin 
kommentar till de citerade raderna att det är nödvändigt att skilja mellan van
sinne och den »yra» (fureur) som det här är fråga om; Aristoteles avser en yra 
som låter sig vägledas av omdömet (le jugement).8

I likhet med Castelvetro betonar Dacier i sin tolkning av Aristoteles att dik
tarens förmåga att leva sig in i de dramatiska personer som han gestaltar för
utsätter intellektuell »begåvning» och behärskat omdöme som ställs i motsats 
till vansinnet. Men till skillnad från Castelvetro, som på grundval av denna 
uppfattning av det poetiska skapandets förutsättningar kategoriskt förkastar idén 
om furor poeticus, menar Dacier att den poetiska »yra» som Aristoteles talar 
om står under omdömets ledning och kan sålunda förena sin återgivning av

4 Castelvetro översätter: » [. ..] Per la qual 
cosa la poetica è da persona fornita di buona 
natura, & non da furiosa. percioche di questi, 
alcuni sono trasmutabili, & alcuni inuesti- 
gatiui.» Översättningen grundar sig på att 
Castelvetro uppfattar både ευπλαστοι och 
έξεταστικοί som bestämningar till ευφυείς. 
(A. a., s. 366. Jfr kommentaren, ibid., s. 374, 
citerad ovan s. 158, not 7.) —  Det kan näm
nas att även Else här emenderar Poetikens 
text och översätter: »These are the reasons 
why the poetic art is an enterprise for the 
gifted < rather than > the ’manie’ individual 
[...]» (A. a., s. 486; jfr s. 496 ff.)

5 Vossius, D e  artis  p o e tica e  n a tu r a ac con- 
s titu tio n e  lib e r , s. 72.

0 I förordet till sin översättning av Poeti
ken uttrycker Dacier sin höga uppskattning 
av Vettori: »De tous les Commentateurs La
tins Victorius me paroît le plus sçavant, le 
plus exact et le plus sage.» (A . a., préface, 
fol.**v)

7 Ib id ., s. 288.
8 »Quand Aristote dit qu’il faut, ou l’ex

cellente nature, ou la fureur, il entend une 
fureur qui ne soit pas ennemi des règles, & 
qui se laisse conduire par le jugement. Horace 
marque les inconveniens où la plûpart des 
Poètes de son temps étoient tombez, pour

n’avoir pas sçû faire cette différence, & pour 
avoir crû qu’on étoit bon Poète, quand on 
étoit bien fou.» {Ib id ., s. 299.) —  Rapin 
avvisar som tidigare har nämnts (se ovan s. 
161) i sina R e flex io n s sur la P o é tiq u e  d ’A r i 
sto te  den platonska läran om den poetiska 
»yran». Mot Platon ställer Rapin Aristoteles: 
även denne erkänner visserligen något gudom
ligt hos poeten men ingenting av vansinne 
—  »enligt Castelvetros sätt att tolka honom», 
tillägger Rapin. Emellertid talar även Rapin 
om en poetisk »hänryckning»; diktaren bör 
äga »ett i hög grad lugnt och klart sinne» 
just för att vid behov kunna »ge sig hän» 
och samtidigt kunna hålla sin hänförelse under 
kontroll: »Il n’est nullement vray, comme la 
pluspart du monde le croit, qu’il doive entrer 
dans le caractère de la Poésie de la fureur. 
Car quoy qu’en effet le discours du Poète 
doive en quelque façon ressembler au discours 
d’une homme inspiré: il est bon toutefois 
d’avoir l’esprit fort serein pour sçavoir s’em
porter, quand il le faut, & pour regler ses 
emportemens: & cette sérénité d’esprit, qui 
fait le sang-froid & le jugement, est une des 
parties des plus essentielles du genie de la 
Poésie, c’est par là qu’on le possédé.» (A . a., 
[Œ u vres d e  R a p in \, 2, s. 120.)
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Poetikens text med uppfattningen av den poetiska skapelseprocessens medvetna, 
intellektuella karaktär. Dacier kan här sägas kompromissa mellan Vettoris och 
Castelvetros Aristotelestolkningar: samtidigt som han i sin översättning tillskri
ver de »rasande» — i motsats till de »begåvade» — förmågan till inlevelse i 
olika gestalter, betonar han i sin kommentar nödvändigheten av att även den 
poetiska »yran» vägleds av omdömet.

Den uppfattning av den poetiska entusiasmens innebörd som vi har funnit 
hos Marmontel kan uppfattas som ett resultat av en diskussion om den poetiska 
skapelseprocessen som med utgångspunkt från ett bestämt ställe i Aristoteles’ 
Poetik länge har förts inom den klassicistiska traditionen.

Bland Poetikens uttolkare rådde en ganska stor oenighet om hur förhållandet 
mellan diktarens inlevelse i olika emotionella roller, »yra» och »begåvning» 
skulle uppfattas. I Marmontels entusiasmbegrepp förenas flera av de synpunk
ter som på grundval av olika läsningar av Poetikens text hade lanserats i den 
äldre diskussionen om detta problem: Vettoris förknippning av »yra» och psy
kisk »formbarhet», Castelvetros betonande av ett »gott förstånd» som förutsätt
ningen för diktarens inlevelse i olika gestalter, Daciers försök att förena Vettoris 
texttolkning med idén om omdömets vägledande roll i den poetiska skapelse
processen, och Vossius’ radikala grepp att låta diktarens »yra» eller »hänryck
ning» bestå just i hans uppgående i de personer som han gestaltar — det är 
närmast denna tolkningsmodell som Marmontels entusiasmbegrepp ansluter sig 
till, och när han hävdar entusiasmens centrala betydelse för diktandet behöver 
därför inte denna ståndpunkt komma i konflikt med den uppfattning av den 
poetiska rollgestalningens intellektuella karaktär som han delar med Castelvetro.

*

När Batteux i Les beaux arts réduits à un même principe hävdar att även 
den lyriska poesin är en form av imitation, menar han att den är ett slags 
dramatisk diktning, ett slags teatralisk gestaltning av olika känslotillstånd. Den 
dramatiske diktaren (liksom skådespelaren som reproducerar hans verk) lever 
sig avsiktligt in i, »imiterar» i denna mening de känslor som skall uttryckas i 
de olika rollerna i ett skådespel. På samma sätt imiterar den lyriske poeten de 
känslor som han ger uttryck åt i sina dikter.

Begreppet poetisk entusiasm förknippas av en del senklassicistiska litteratur
teoretiker, särskilt av Marmontel, med samma inlevelseprocess som Batteux be
tecknar som imitation: entusiasmen är ett emotionellt tillstånd som diktaren 
avsiktligt försätter sig i för att kunna ge ett naturtroget och övertygande ut
tryck för en viss känsla. Liksom Batteux uppfattar den lyriska diktningen som 
imitation i samma mening som den dramatiska känslogestaltningen, menar Mar
montel att Petrarcas lyrik är koncipierad under samma slags tillstånd av en
tusiasm som inspirerar skådespels- eller eposdiktaren att lägga de rätta orden 
i munnen på de gestalter som han låter uppträda och tala i sitt verk.

Med dessa tolkningar av begreppen imitation och entusiasm, vars traditionella 
förutsättningar jag har försökt belysa i det föregående, betonas samtidigt två
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drag i den poetiska konceptionen: å ena sidan diktarens känslomässiga engage
mang och å andra sidan det avsiktliga och artificiella i detta engagemang — 
den lyriske liksom den dramatiske diktaren lever sig medvetet in i emotionella 
roller men han behärskas inte av sina »äkta», spontana känslor.

Att såväl begreppet imitation som begreppet entusiasm, båda centrala i den 
klassicistiska poetiken, av representativa och inflytelserika litteraturestetiker som 
Batteux och Marmontel ges en tolkning som präglas av denna syn på den poe
tiska skapelseprocessen vittnar om hur väsentlig den är ännu för 1700-talsklassi- 
cismens diktuppfattning och litteraturteori.

Men den traditionsförankrade synen på diktandet som ett slags rollgestalt
ning, som en avsiktlig inlevelse från poetens sida i olika karaktärer och känslor, 
möts under 1700-talet av en allt starkare kritik. Kravet att poesin, och i syn
nerhet den lyriska poesin, skall ge uttryck för diktarens »äkta» känslor och för 
hans egen personlighet, att diktaren i sitt verk skall vara sig själv och inte 
uppträda i främmande roller, blir ett betydelsefullt inslag i den framväxande 
oppositionen mot den klassicistiska smaken och estetiken.9

9 Jfr min uppsats »Imitation» och »äkt- mimesisprincipen (i Samlaren 1959).
het». En linje i 1700-talets diskussion om


