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Leopold och operaeposet
Av L e n n a r t  B r e i t h o l t z

Det vore en lockande uppgift att undersöka den roll som doktrinen ut 
pictura poesis spelat i 1700-talets svenska litteratur: åtminstone i Tanke
byggnadens krets tycks den ha varit ständigt aktuell. För Gyllenborgs 
vidkommande skulle det sålunda inte erbjuda någon svårighet att demon
strera, hur hela hans ungdomsdiktning präglats av tendensen att förvandla 
poesi till en serie tavlor. Inte minst skulle Vinter-qväde (i likhet med 
nästan all s. k. årstidsdiktning under epoken) lämpa sig för en sådan 
demonstration, men jag väljer ett annat exempel: den med Atis och 
Camilla ungefär samtidiga Menniskjans nöjen.1

Prosaiskt omskrivet visar oss första strofens invokation en målare i 
färd med att arrangera en gruppbild:

I Himla-barn! I Jordens Nöjen 
I som Naturen lifven opp!
I Änglar! Glädje, lek och löjen!
Församlen Eder spridda tropp.
Omkring min tafla slån Ert läger,
At jag Ert ögnasikte äger,
I det jag Eder målning giör.
Behagligt mina färger bianden;
Och när den äldre leder handen,
Den yngre snillet elda bör.

Modellerna är emellertid en aning besvärliga, och en gruppbild visar sig 
omöjlig att ordna:

Men samla jag förgäfves ämnar,
En flock som ej tilhopa trifs;

Men fast jag Er ej kan förena,
I mina Gudar! lagen så,
När mig den ena öfvergifver,
At stället åter upfyllt blifver.

Skalden bemödar sig om att ge liv och åskådlighet åt sina abstraktioner, 
de är bokstavligen personifierade, mänskliga:

Min första blick Er häpnad väcker:
I hafven glömt Er forna vän,
Men en af Er, mig handen räcker 
Och börjar kjänna mig igen.

1 W itterhetsarbeten, 2, 1762, s. 121 ff.
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Det är Kärleken, och det första porträttet ägnas den lille pilskytten:
En glättig skara honom följer.

Målaren får alltså sin vilja fram, men det ligger i dessa muntra varel
sers natur att ej dröja länge på samma plats:

Men mina Gudar från mig flyckta:
Jag deras flock ej fästa kan,
Til dess jag taflan hunnit lyckta 
Och hon sin sista styrka vann.

Hela dikten Menniskjans nöjen har som synes fått sin struktur av paral
lellen diktaren-målaren. I det företal2, som i Witterhetsarbeten II (1762) 
inleder dubbeldikten Menniskjans nöjen och elände, finner man endast 
svaga spår av målarfiktionen. Detta företal ersattes emellertid fr. o. m. 
nästa utgåva (1795)3 av ett nytt, som i sin helhet lyder:

Ehuru stridige de ämnen synas som man här sökt föreställa, höra de dock til- 
sammans, för at utgöra en fullständig målning af menskliga lifvet.

Menniskans nöjen äro förestälde under bilder af Genier, tjenlige at i taflor 
innefattas. Man har der fått gifva utrymme åt inbildningen; då deremot vid 
åskådandet af menskliga eländet, tankarne sammandragas och fördjupas i deras 
ämne. Bedröfliga sanningar försvagas av lysande färger. De vilja icke behaga, 
men öfvertyga. De vilja synas blotta; och med den häpnad de då upväcka, göra 
et starkare intryck på hjertat, än den rikaste målning.

Man har förebrått mig, at hafva användt poesien til et så mörkt ämne som 
menniskans elände. Men i en målning äro skuggor äfven så nödige som dag. 
Samma hand som på sin tafla öpnat himmelen för våra ögon, har derunder 
tecknat af grunden. De tvenne ämnen som här förekomma äro ej mindre skilj- 
aktige. Begge röra menniskan lika nära, och förtjena således lika upmärksamhet.

Bildspråket i detta företal, som in i detalj upprätthåller den första 
diktens målarfiktion, visar, att skalden 1795 fortfarande fann sig väl 
tillrätta med ut-pictura-poesis-terminologien. Att Gyllenborg inte hade 
övergivit sin ungdoms övertygelse i fråga om förhållandet konst-litteratur, 
hade han också givit bevis för i det mödosamma poetiska hantverk han 
bedrivit under mellantiden: hjältedikten Tåget öfver Bält, publicerad 
1785.

Det var detta verk, som den unge universitetsmannen Leopold tog som 
utgångspunkt för vår litteraturs första längre kritiska granskning och 
programförklaring — Critiska anmärkningar vid hjeltedikten: Tåget öf
ver Bält (1785). Man tycker kanske, att han kunde ha valt ut ett vär
digare föremål för sitt angrepp, men dels hade ju Gyllenborg i sin ung
dom varit en verkligt betydande skald, dels var litterära verk av större 
omfattning minst sagt tunnsådda vid denna tid i Sverige, dels och fram
för allt hade Leopold verkligen någonting på hjärtat, som Gyllenborgs 
dikt kunde ge anledning att framföra. Dessutom visade nu Leopold för 
en gångs skull prov på ett inte ringa mod, även om han lindade in sin 
kritik i komplimanger, som gjorde hans dåvarande vän Thorild upprörd 
in i själen:

2 Ibid., s. 119 f.
3 Vitterhetsarbeten af Creutz och Gyllenborg, 1795, s. 146.
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Säj 111ig. Med hvad öfvertygelse kunde hr b:n berömma, prisa dessa dumheter, 
dessa vämjeliga barnsligheter?

Med hvad samvete säja: Homerus andra gången original?
Är det ej tusende gångor syndigare, bedröfligare, at berömma eländigheter, än 

at sjelf göra dem?
Jag för min del har i hela vida verlden ej sett et uslare poem än Bältiaden? 

Ty alla andra ha antingen naivitetens dygd, eller platthetens ursäkt. G. Vasa är 
ej tusende delen så rik på osmakligheter och vanvett. — Det är et archiv af alt 
poetiskt elände.4

Ja, komplimangerna finns i Leopolds skrift, annars hade den inte bnrit 
sin författares prägel, men man får kanske tillge Leopold, att han inte 
ville ohjälpligt stöta sig med en person, som med så starka och gamla 
vänskapsband var förenad med den nyblivne universitetskanslern, Creutz. 
(Denne hade utnämnts till ämbetet i augusti 1783.5 *) Ty till Creutz måste 
det ha varit, som den unge akademikern främst knöt sina framtidsför
hoppningar under det år, då han skrev Critiska anmärkningar. Den 31 
januari 1785 skriver Creutz ett brev till Leopold, i vilket han på ett 
mycket smickrande sätt tackar för en översänd dikt (gravdikten över 
professor Sleincour) och slutar: »Si l’occasion se présente pour Vous de 
venir à Stockholm je serai fort aise de m’entretenir avec Vous sur la 
manière de donner plus de relief à la litteratûre Suédoise. Vous me 
paroissez plus propre qu’aucun autre d’y contribuer.»0 En sådan relation 
fanns all anledning att behandla varsamt !

Endast någon månad senare grep sig emellertid Leopold an med sina 
Critiska anmärkningar, innan Gyllenborgs dikt ännu utkommit i han
deln. Vid mitten av april 1785 annonserades eposet som nyutkommet, fyra 
månader senare Leopolds Critiska anmärkningar. Ett brev från Gyllen
borg till kritikern den 12 maj visar oss författaren till Tåget öfver Bält 
otåligt väntande på »recensionen», som han något förhastat föreslår skall 
bindas tillsammans med dikten.7 Att detta projekt aldrig kom till ut
förande förvånar oss inte, ty trots de nyssnämnda komplimangerna är 
recensionen i sak fullkomligt mördande. Man kan förmoda, att Leopold 
av diplomatiska skäl inte från början tänkt gå så hårt fram.

Critiska anmärkningar är redan utförligt behandlade av Sjöding och 
nu nyligen även av Olle Holmberg i dennes stora Leopoldmonografi. Det 
avsnitt av kritiken, som jag här intresserar mig för, nämligen den som 
gäller eposets tolfte (dvs. sista) sång, bör emellertid enligt min uppfatt
ning sättas in i ett alldeles speciellt sammanhang, varför jag vill gå ige
nom detta parti ännu en gång.

Leopolds tes är, att denna sång är skriven med operadramat som före
bild: »Poemet slutar sig efter våra seder: Det slutas med et skådespel: ty 
beqvämare namn finner jag icke för denna Sång ( . . . )  Jag tror at man 
icke lätteligen lärer finna någon Sång, i hvad Hjeltedikt som hälst, så 
lastad af décoration som denna. Det är aldeles en Act af en heroisk Opera.

4 Thomas Thorilds href (Skrifter utg. av Sv. Litt.sällsk., 19: 2, 1900, ed. L. Wei- 
bull), s. 122. — Med »G. Vasa» åsyftas Skjöldebrands hjältedikt Gustaviade (1768).

5 Ännerstedt, Upsala universitets historia, 3: 1, s. 586.
•' Citerat efter Sjöding, Leopold. Den gustavianske smakdomaren, 1931, s. 87.
7 För ovanstående data se ibid. s. 89, 96, 111 f., samt O. Holmberg, Den unge Leo

pold, 1953, s. 243 ff .
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Det är blott formen deraf som ännu felas, och som jag skall taga mig 
den friheten at låna den på några ögonblik».8
, För att råda bot på denna brist indelar Leopold sången i ett antal 
»handlingar», dvs. akter: mutatis mutandis förfor jag själv på samma sätt 
vid behandlingen av Atis och Camilla9 — och liksom Leopold hade jag 
kunnat försvara mig med »at det icke sker af kitslighet at travestera, 
utan blott för at gjöra sanningen af min anmärkning så påtagelig som 
vissa sinnen merendels behöfva det» .. -1

Vid »operans» början: »Scena föreställer sidsta armen af Bält, och 
Stranden av Seeland. Til vänster visar sig det gamla Tornet vid Wordings- 
burg.» Vid första handlingens slut krossas tornet av Vapenlyckans blixt, 
och nästa handling inträder: »Alt försvinner och Decorationen förändras 
i et ögonblick. I stället för tornet, ser man ur dess grus en prägtig och 
lysande thron upkomma, (. . . )  bygd af alla Nordens förkrossade throner 
( . . . )  Nedan för thronen i en stilla dal, ser man fridens altare, omgifvit 
af et mildi sken, en liten gloria som intygar dess gudomlighet.»* 1 2

I min undersökning av Atis och Camilla framförde jag just, hur barock
operan till övermått utnyttjade just dessa båda insceneringsdetaljer, tro
nen och altaret3, för vissa stående standardsituationer. Att Creutz gång 
på gång i sin pastoral tillgrep tron- och altarscener är utomordentligt be
lysande för hans intentioner. Detta gäller i lika mån Gyllenborgs tolfte 
sång, där tronen och altaret som synes rentav figurerar samtidigt. Leopold 
påpekar inte uttryckligen, hur väl just tronen och altaret demonstrerar 
hans tes, att sången är »aldeles en Act af en heroisk Opera», men han 
kunde räkna med att detta var rätt självklart för hans läsare.

I tredje handlingen ser vi Carl, dvs. Karl X Gustaf, välja mellan 
Nordens tron och fredsaltaret. Kungen synes först välja tronen (vilket 
innebar erövringen av Danmark), men när han redan står på trappan 
dit upp, går det upp för honom, att han håller på att bestiga »Margaretas 
thron, den samma olyckliga thronen, som vid Calmare union uprestes til 
hans fosterlands förtryck, och som hans store ättefader förkrossat.» Och 
bakom sig varseblir han Svea avsvimmad på trappan,

»Dit hon förtviflad gått at draga honom ner.

Om icke detta är en rigtig reconnoissance en ordentlig coup de theatre, 
så vet jag icke mera hvad man förstår med detta ordet.»4

Fjärde handlingen: Carl »omfamnar sin hjeltinna», Svea, och förklarar 
henne sin kärlek och sitt beslut: »åt dig jag offrar thron och lycka» (dvs. 
yttre framgång), och han gör det i ordalag, i vilka man med Leopold 
känner igen den gamla hederliga herdevokabulären, som ännu levde ett 
friskt liv i operans pastoraler. »Men knapt hinner Carl förr sluta sin 
declaration, än vid et nytt slag af baguetten afgrunden öpnar sig, för at 
upsvälja den gamla unionsthronen». Baguetten — det är operaféeriernas

8 Leopold, Critislca anmärkningar vid hjeltedikten: Tåget öfver Bält, 1785, s. 56.
9 Breitholtz, Frihetstidens episka diktning — en genrestudie (i: Studier i frihets

tidens litteratur, 1956), s. 118-172.
1 Leopold, Crit. anm., s. 56.
2 Ibid. s. 57.
3 Breitholtz, s. 126, 136 f.
* Leopold, Crit. anm., s. 57 f.
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hårt anlitade trollspö! Det var just med hjälp av sådana snabba scen
växlingar, som Creutz hade låtit handlingen utveckla sig i Atis och Ca
milla.

Femte handlingen: Carl vänder sig nu i stället till fredsaltaret, där »en 
myckenhet af danska folket ( . . . )  hälsar Friden med en lofsång: Välkom
men sälla frid &c ( . . . )  Marche af Soldater och folket. Chorus.»5 Till 
körsång hade inte ens Creutz sträckt sig — men väl Bellman i Bacchi 
Tempel. Hur fullkomligt teatraliskt genomarbetad hela denna scen stod 
i Gyllenborgs fantasi visar sig inte minst i smådetaljer, framförda en 
passant; så t. ex. just i den hymn, som danskarna unisont (»med förenad 
tunga») stämmer upp till Fridens lof, denna lilla visuellt åskådliga bild:

Den förlåt dragés op, som för dit altar hänger.0

Hur många gånger hade inte Gyllenborgs läsare sett »förlåten» gå upp 
och operascenens fond öppna sig, avtäckande en tron, ett altare, en staty!

Sjätte handlingen: »Hela skådeplatsen förändras åter i et ögonblick. —
De Svenske vandrare, från hafvets vilda öken
Och drifvors djupa famn och vintrens moln och töken,
Och isbetäckta fält, försättas på en gång 
I vårens ljufa sköt bland foglars lek och sång.

Et temmeligen starkt slag af baguetten.»7 Leopold kunde ha tillagt, att 
just denna antitetiska växling från den ena ytterligheten till den andra 
var en av själva grundprinciperna i barockoperans struktur; en fullkom
ligt stående kontrasteffekt var ett hemskt vildmarks- eller infernoland
skap, plötsligt förvandlat till en leende paradisisk nejd, och vice versa. 
I Creutz’ dikt är denna teknik mycket påfallande.8

Sjunde handlingen: »Friden träder nu Carl til möte, omgifven af her- 
dinnor och åtfölgd af de fyra Landskaper som hon skänker honom tilbaka» 
— alla på allegoriens maner utmärkta genom sina speciella attribut: 
»Bohus et fiskarenät», osv.9 Att denna dikt är skriven under Bellmans tid 
märks inte minst i dessa detaljer! Av Gyllenborgs läsare, som var så 
hemmastadda på operan, måste många ha associerat till den balett av 
»bygdens glada folk», som brukade avsluta patriotiska operaupptåg. Gyl
lenborg hade själv slutat skådespelet Birger Jarl (1774), så ofta upp
fört av operans artister, med en balett som dansades av »bönder från 
särskilda Landsorter i Sverige», t. ex. en dalkulla och en flicka från Gyl
lenborgs eget fagra Vingåker.1 Ännu närmare, kanske, kommer vi eposets 
landskapsepisod i Gyllenborgs lilla allegoriska scen Sveas högtid (1774), 
där i finalen »invånare från åtskillige Landsorter, i deras särskilde kläde- 
drägter» (en dalkarl, »Stockholms-boar» m. fl.) »frambära deras offer» 
till Gustaf Wasas ärestod.* 1 2 På samma sätt i Tåget öfver Bält, där de fyra 
landskapen sina respektive attribut

Til trohets offer fram för Sverges Hjelte bär.3
5 Ibid. s. 58.
0 Gyllenborg, Tåget öfver Bält, 1785, s. 311.
7 Leopold, Crit. anm., s. 59.
8 Breitholtz, s. 134 f.
0 Leopold, Crit. anm., s. 59.
1 Gyllenborg, Theater-stycTcen, 1797, s. 78 f.
2 Ibid. s. 16 ff .
3 Gyllenborg, Tåget öfver Bält, s. 313.
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En dylik scen hörde avslutningen till, och vi är nu mycket riktigt 
framme vid tolfte sångens och hela eposets sista episod, av Leopold kallad 
åttonde handlingen. Vad kunde i denna situation bättre svara mot opera
scenens traditioner än ett tecken från ovan?

När himlen öpnad syns och Äran i sin glans,
Som håller öfver Carl en utsträckt Lagerkrans

fattar kungen Fridens hand i skenet av Vapenlyckans strålar.4 Varefter 
— för att tala med Leopold — »Vapenlyckan, under folkets tacksamhets- 
rop, i et upstigande norrsken, skiljer sig vid hjelten.»5 6 I själva finalen 
alltså övernaturliga »ned- och upstiganden» i gloiren, allt under celesta 
ljusfenomen — Creutz hade följt samma operamall!

Det är verkligen med fullkomlig rätt Leopold efter denna analys »un
derställer ( . . . )  kännares, och i synnerhet Mästarens egit omdöme, huru 
vida denna sång icke snarare är författad på planen af et musicaliskt 
drama, än af en hjeltedikt? Eller är det då ingen skilnad dem emellan?» 
En hjältedikts intresse, menar Leopold, bör dock inte bestå »i en oaf- 
bruten kjedja af allegoriska decorationer», dess handling måste vara »af 
annan natur än handlingen af en Opera». Med besvikelse har recensenten 
funnit de segrande svenskarnas läger »förbytt til en lyrisk skådeplats, och 
Carl til en theatre-Drott som spelar en role, lämpad efter decorationerna».0

Leopold hade i ett tidigare avsnitt av sin kritik, i samband med eposets 
under jordsvision (nionde sången), råkat skriva: »Jag bekänner at detta 
upträde har icke den skönhet af decorationen, den pragt af en Opera 
som af grunden hos Homerus eller Virgilius.»7 I det genmäle på Critiska 
anmärkningar, som Gyllenborg lät införa i Svenske Parnassen okt.-dec. 
17868, tog skalden bl. a. fasta på detta yttrande i sitt försvar för tolfte 
sångens operakaraktär:

När nu M. H. behagar tilegna Tolfte Sången all denna hos Homerus prisade 
pragt, mer på sit ställe i en Segervinnares triumf än i Afgrunden, när, med et 
ord, M. H. förliknar denna Sång vid en Opera, borde jag ej vara smickrad öfver 
en sådan liknelse? Hvad större pris kan gifvas åt skaldestycken, än at finna 
dem så rikt och lifaktigt beskrefne, at de utan tilläggning eller ändring kunna 
flyttas på Målarens duk och tjena til decorationer i almänna skådespel? Också 
hafva Episke digter, så äldre som nyare, tjent til modell för mästerstycken af 
detta slag. Didos Grotta, Armides Palats realiserade på Theatren, uplifva min
net af de odödlige snillen som dem skapat. Virgilius och Tasso kännas och beund
ras af en menighet som aldrig läst deras skrifter.0

Emellertid är enligt Gyllenborgs mening ej »alla målningar i Episka 
digter ( . . . )  tjenlige ämnen för en Opera.» För att till operascenen över
föra hela dikten Tåget öfver Bält »skulle fordras en Theater så stor som

4 Ibid. s. 314.
5 Leopold, Crit. anm., s. 59.
6 Ibid. s. 60 f.
7 Ibid. s. 48.
8 Gyllenborg, Bref til E r. ***, rörande des Critiske anmärkningar vid Tåget öfver 

Bält (i: Svenske Parnassen, 1786, s. 313-331).
0 Ibid. s. 326 f.
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hela denna arm af Ocean». Svaret innebär väl ett indirekt medgivande, 
att just tolfte sången till sin art verkligen är nära besläktad med opera- 
librettot.

»M. H. har behagat afdela denna Sång i scener eller afhandlingar.» 
Gyllenborg har ingenting att erinra häremot — utom att Leopold borde 
gjort sig samma besvär med hela dikten. »At poemer kunna afdelas i 
scener är ej något nytt fynd. De formeras nödvändigt af alla omskiften 
som förefalla i action, des rum eller ställning.» Och det är just »af 
scenernes varierade målning och noga åtskiljande som Poemets värde til 
cn stor del hade bordt dömmas. Den regel jag därvid följt är almän och 
enfaldig: Ut pictura poesis erit.»1

Estetiskt teoretiserande var nu en gång inte Gyllenborgs sak, och man 
kan med Sjöding finna det påfallande, hur illa Gyllenborg förstod, att 
Critiska anmärkningar genomgående vände sig just mot doktrinen ut 
pictura poesis, vilken efter Diderots, Lessings och andra teoretikers kritik 
tedde sig föråldrad i Leopolds ögon.1 2 Sjöding framhäver också med all 
rätt Critiska anmärkningars beroende av Lessing, i synnerhet av Laokoon: 
oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie (1766), där hela före
ställningssättet ut pictura poesis vederlägges.

Det är också så som Sjöding menar, att Leopold av ett epos önskar mera 
handling och mindre enbart dekorativa element. Sjöding fortsätter emel
lertid: »Redan Home betonade, att handlingen var något för epopén vä
sentligt, och Lessing vände sig med skärpa mot den beskrivande, målande 
poesien. Uppenbart är, att Leopold tagit intryck av dylika åsikter. En 
sådan kritik träffar särskilt operan med dess rika måleriska utstyrsel, 
som tränger handlingen åt sidan.»3

Som jag läser Critiska anmärkningar innebär emellertid denna skrift 
ingen kritik av operan eller operalibrettot i och för sig, utan vad Leopold 
vänder sig mot är att Gyllenborg använt opera dramats speciella teknik i 
cn berättande dikt, hans samarbetande av två enligt Leopold helt ofören
liga konstformer. Ty den verkliga räckvidden av Leopolds Critiska an
märkningar mot just tolfte sången fattar man först, när man samman
ställer dem med hela det större idékomplex, av vilket ut pictura poesis 
endast var en viktig sida, nämligen connectio artium, l’union des arts. 
(I satiren Mina Nya Rum, skriven 1813 »i anledning af Nya Philosophiens 
förträffliga upptäckt, att Arkitekturen icke är annat än Frusen Musik», 
tog Leopold åter avstånd från tanken konstarternas samband.) Leopolds 
kritik drabbade sålunda inte bara det obetydliga eposet Tåget öfver Bält 
utan indirekt också Atis och Camilla, och i själva verket vida starkare, 
eftersom Creutz’ dikt till skillnad från Gyllenborgs från början till slut 
bygger på ett samarbetande av eposets och operadramats resp. teknik.

Enligt min uppfattning är det absolut otänkbart, att Leopold skulle 
ha varit omedveten om operans betydelse även för Atis och Camilla, så 
evident är nämligen beroendet även för vår tids läsare, som ju till skillnad 
från Leopold endast undantagsvis har någon kännedom om 1700-talets 
opera och operalibretti. Inte för inte hade operans första chef, Ehrensvärd,

1 Ibid. s. 327 f.
2 Sjöding, s. 185.
8 Ibid.
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gjort utkast till en pastoralopera, som nästan punkt för punkt kunde följa 
handlingen i Atis och Camilla.4

Hur väl Leopold uppfattade, att Creutz poetiska teknik ö. h. t. byggde 
på bilden och därmed på principen ut pictura poesis, det framgår klart 
av ett uttalande från en tidigare period. I det på franska skrivna jätte
brevet till Lindblom av den 3 februari 1777 karakteriserar han Creutz 
som diktare: »Le Comte de Creutz ce grand peintre, qui a fait tant de 
belles choses n’avoit jamais le don de produir des pensées grandes et 
sublimes à mesure qu’il savoit faire des peintures vives et brillantes ; mais 
il avoit une autre qualité qui valoit peut-être celle-ci, c’etoit le brillant 
du pinceau.»5 6 En annan passage i samma brev visar, att Leopold vid denna 
tidpunkt ännu inte tagit avstånd från diktningen i bilder. På tal om ett 
bifogat gravkväde skriver han: »Les poëmes de cette sorte, ou plutôt toute 
sorte de poëmes, doivent être d’un tour ingénieux, piquants, et pleins de 
tableaux brillants: Ut Pictura poësis.»G Även sett från den utgångspunk
ten är det naturligt, att Atis och Camilla framstod för Leopold som »le 
Chef d’Oeuvre de notre Nation», »Oeu(v)re brillant de notre admirable 
Comte Creutz», det enda längre diktverk i hela den svenska litteraturen, 
som han vill kalla »tolerable».7

I fullt medvetande om att hans Critiska anmärkningar indirekt även 
angrep Creutz’ poetiska teknik, särskilt sådan den framstår i operaeposet 
Atis och Camilla, måste Leopold ha varit ytterst spänd på att få veta, 
hur Creutz reagerade, dels naturligtvis inför skriften i dess helhet men 
dels och säkerligen framför allt inför den riskabla kritiken av opera
eposet. Man kan avläsa hans nervositet i brevet till Lindblom den 9 april 
1785: »Jag har icke vågat mig at skicka hans Ex. vår nådiga Cancellair 
något exempl. directe; men jag har låtit lämna honom ett igenom Secr. 
von Ehrenheim min goda vän, under praetext at det vore en slags efter- 
låtenhet, ifall denna Herre skulle lämnas i fullkomlig okunnighet om sa
ker som i vitterhet och vettenskaper utkomma vid Dess academi. Ännu 
har jag intet svar haft; men så är ock blott en postdag förbi.»8

Man skulle liksom Leopold bra gärna vilja veta Creutz’ reaktion inför 
kritiken. Visserligen riktade sig denna inte med ett ord mot Creutz’ egen 
diktning, och visserligen var Creutz själv i förordet harangerad som en 
deus ex machina, uppenbarad i all sin glans för att lyfta den svenska 
vitterheten ur dess förfall, men icke desto mindre läste han ju här en ned
görande kritik av de föreställningar, på vilka hans egen diktning byggde, 
och i all synnerhet experimentet operaepos. Det enda vi har att gå efter 
ifråga om Creutz’ tankar vid läsningen är hans faktiska handlingssätt 
mot Leopold: utanordnandet av ett penningunderstöd och den av Leopold 
antydda planen på effektivare hjälp längre fram.9 Leopold hade alltså 
icke gått för långt; Creutz’ bortgång redan hösten 1785 måste för honom 
ha betytt en mycket svår missräkning.

Mindre hade väl Leopold att frukta av att Gyllenborg skulle ta kritiken

4 Breitholtz, s. 118 f.
5 Leopold, Samlade skrifter, SFSV, 2: 1, s. 37.
6 Ibid. s. 33.
7 Ibid. s. 45, 44.
8 Ibid. s. 200.
9 Sjöding, s. 91.
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illa upp, men inte heller dennes inflytande var dock att förakta för den 
som likt Leopold ville ta sig fram i världen med pennans och relationers 
hjälp. Gyllenborgs förhållande till knngen var väl inte varmt, men utan 
tvivel skulle hans ord för eller emot nykomlingen på Parnassen betyda åt
skilligt hos Gustaf III. Ytterst nära lierad med Gyllenborg, och alls inte 
bara med den nära släktskapens band, var Oxenstierna; Gyllenborgs vän
skap med Creutz var av allt att döma inte lika intim som på Tankebyggar- 
ordens tid, men åtminstone gentemot utomstående säkerligen hållfast nog. 
Leopold spelade tydligen ett högt spel, när han angrep Gyllenborgs epos!

Kritikern hade tur även beträffande Gyllenborg. Den åldrande skalden 
har visserligen gått till eftervärlden som något av en småtråkig pedant, 
men i gengäld har ingen ifrågasatt att han var en verklig hedersman. De 
bådas framtida relationer visar också mycket riktigt, att Gyllenborg var
ken var hämndlysten eller långsint. Han erkände Leopolds begåvning och 
var därför fullt villig att bereda nykomlingen en bekvämare sittplats på 
Parnassen. Men detta handlingssätt behöver ju inte innebära, att Gyllen
borg »känt sig nöjd» med kritiken tack vare att han fäst sig mera vid 
komplimangerna än vid klandret1, och kanske inte heller, att det var 
Leopolds anmärkningar som »förvärvade honom Gyllenborgs vänskap».1 2

Det svar på Critiska anmärkningar, som Gyllenborg lät införa i Svenske 
Parnassen 1786, visar oss i själva verket en författare, som blivit djupt 
sårad i sin självkänsla, även om han likt angriparen behåller den gusta
vianska sirligheten i fäktningen och avslutningsvis försäkrar motstånda
ren om sin »högaktning och vänskap».3 Formulering efter formulering 
skulle kunna anföras för att visa, hur svårt kränkt Gyllenborg kände 
sig, utan tvivel i synnerhet av »denna skämtande ton»4, som Leopold 
funnit lämpligt att genomgående använda, och som oftast tjänade »til 
intet annat, än at roa Läsaren på ämnets [och författarens, skulle man 
kunna tillägga!] bekostnad5». »En ömtålig auctor hade skrikit himmels 
högt» över Leopolds beteende.6

Nej, nöjd var Gyllenborg sannerligen inte — däremot kan det gott 
hända, att han vid närmare eftertanke erkände sig besegrad av sin teo
retiskt långt mera skolade motståndare. I varje fall tog han sedermera 
flera av Leopolds anmärkningar ad notam vid sin omarbetning av eposet.

I undersökningen Bellmans, Movitz’ och Bacchi Tempel7 har jag bl. a. 
velat visa, hur de idéer om genrernas samband och »konsternas enhet», 
som lett fram till operaeposet Atis och Camilla, ligger bakom och till 
stor del förklarar även Bacchi Tempel med dess egendomliga genrebland
ning och berättarteknik. I föreliggande uppsats har jag försökt ställa in 
slutsången i Gyllenborgs epos Tåget öfver Bält mot samma idébakgrund. 
Leopolds Critiska anmärkningar skulle därmed, enligt mitt sätt att se, 
outsagt ha brutit staven också över den svenska litteraturens mest beund
rade verk dittills: Atis och Camilla.

1 Holmberg, s. 244.
2 Sjöding, s. 195.
3 Gyllenborg, Brev til Er. ***, s. 331.
4 Ibid. s. 326.
5 Ibid. s. 314.
0 Ibid. s. 327.
7 Ovan s. 77-84.


