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Recensioner

L ars Gu st a f sso n : Virtus politica. Politisk etik och nationellt svärmeri 
i  den tidigare stormaktstidens litteratur. Akad. avh. Uppsala 1956. 
( =  Lychnos-Bibliotek 15.)

Docent Lars Gustafsson angriper i sin avhandling ett centralt problem inom 
vår stormaktstids idéhistoria. Göticismen — sedan länge väl känd genom fram
förallt Johan Nordströms forskningar — har ofta framställts som en krigsför- 
härligande erövringsideologi. Det ligger nära till hands att se en konflikt mellan 
de götiska idealen och den kristna etiken. »Förhållandet mellan nationella och 
’övernationella’ värden i den tidigare stormaktstidens politiskt-etiska medvetande 
är, kortast uttryckt, föremålet för studiet i denna avhandling» (s. 7).

Arbetet framträder med skäl som av »väsentligen idéhistorisk karaktär». I prin
cip jämställer förf. de skönlitterära texterna med övriga dokument. För att be
lysa sitt ämne har han, med en ofta beundransvärd energi, genomgått ett om
fattande material av predikningar, dissertationer, orationer, protokoll och annat 
mera. Till principen i denna analys skall jag nedan återkomma.

Gustafssons uppgift har varit att belysa det problemkomplex som kan sam
manfattas i Gustaf II Adolfs berömda fråga till Bureus: om en kristen furste 
kan utan synd föra krig — et non solum defensive sed etiam inferre bellum?

På övligt vis tecknas först en bakgrund. Den har fått rubriken Ratio status. 
Kapitlet ger ett utförligt referat av diskussionen om statshänsyn och etik inom 
politiken från Augustinus över skolastiken fram till 1600-talets teologi och na
turrättsdoktrin. Motpolen till den kristet färgade spekulationen i dessa stycken 
är givetvis Macchiavelli. Förf. uppvisar, att florentinaren ingalunda för 1600- 
talet spelat den roll som en senare tid retrospektivt gärna velat uttrycka med 
slagord som »macchiavellismens århundrade». I själva verket äro praktiskt taget 
alla författare under 1500- och 1600-talet av någon betydelse ense om att för
döma Il Principes cyniska politik. Det viktiga är därvid, att kritiken icke minst 
motiveras av att denna måste vara fördärvlig för varje statskonst som vill vara 
framgångsrik. Utan Guds hjälp kan ingen furste äga bestånd. Att taga hänsyn till 
Guds och sedelagens bud är just av realpolitiska skäl det nödvändigaste av allt. 
— Samtidigt medger man visserligen, att det i en ond värld understundom är 
nödvändigt för den rättfärdige att anpassa sig efter sina motståndares metoder 
för att med framgång kunna hävda rättens sak. Det gäller att skarva lejonfällen 
med rävpälsen, heter det hos nederländaren Justus Lipsius. Lipsismen kan fram
ställas som en kristnad, mild form av macchiavellismen. — Man skulle önska att 
Gustafsson mera hade betonat det direkta inflytandet från antiken, från Aristo- 
teles och Tacitus på den tankeriktning han kallar lipsism.

En gängse tanke har varit, att statsuppfattningen fr. o. m. senmedeltiden skulle 
ha genomgått en »sekularisering», i vilken process II Principe skulle vara ett av 
•de väsentligaste elementen. Gustafsson visar stillsamt men övertygande, att denna 
konstruktion bygger på tämligen lösa grunder. De kristna tankarna synas domi
nera lika mycket hos 1600-talets teoretiker som hos 1200-talets. Föreställningen 
.att 1400-talsidéerna skulle rymma dolda »konsekvenser», som »egentligen» borde 
ka gjort sig gällande i en »sekularisering» långt innan denna faktiskt kan kon
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stateras, laborerar, som förf. visar, med svårigheter och oklarheter som gör den 
något mysteriös och för historiskt bruk mindre tjänlig.

I kapitlet Bellum justum — bellum injustum kommer Gustafsson in på avhand
lingens huvudproblem. Han skisserar först den traditionella, från Augustinus ut
gående krigsetik, som på ett paradoxalt sätt framställer kriget som en fredlig 
angelägenhet, en polisiär åtgärd. Kriget är väl en följd av syndafallet och som 
sådan ont. Likväl kan det i bestämda situationer av den ena parten föras till rät
tens och ytterst till fredens försvar. Den teologiska doktrinen — den katolska 
såväl som den protestantiska — känner en katalog av rättfärdiga krigsorsaker, 
vanligen grupperade under titlarna defensio, recuperatio och poena. Utöver dessa 
juridiska kriterier krävs, att kriget föres med intentio recta. Omsorgen om dessa 
rättsliga hänsyn måste även faktiskt vara den krigande furstens drivkraft, för 
att kriget skall kunna etiskt försvaras.

Mot bakgrunden av denna doktrin studerar Gustafsson vissa problemområden. 
— Den vanliga uppfattningen, att den prästerliga förkunnelsen skulle ha haft 
karaktären av krigspropaganda befinnes vid närmare undersökning icke helt 
korrekt. Yäl uppmana prästerna folket till underdånighet och tålamod och väl 
framställes Gustaf Adolf som en rättfärdig Guds stridsman. Hela tiden hålles 
dock i sikte, dels att kriget egentligen är ett Guds gissel, dels att det syftar till 
fred. Det ideologiska innehållet i förkunnelsen är dubbelbottnat, och kan lätte- 
ligen tolkas i både »pacifistisk» och »aktivistisk» riktning.

Man konstaterar vid läsningen av detta avsnitt hur föga förf. intresserat sig 
för det material som bort ligga närmast till hands, det bibliska, enkannerligen 
det gammaltestamentliga. Predikan lika väl som den populära andaktslitteraturen 
är ju helt inpyrd med den israelitiska soldatfromheten. Bilden av Sveriges folk 
som det nya Israel dominerar livsåskådningen. Givetvis är Gustafsson medveten 
om detta, men någon samlande framställning av problemet ur denna synpunkt 
förekommer icke.

Yäl betona prästerna fredens välsignelse, och klandra så starkt som någon 
erövringsbegär och fåfäng ärelystnad. I så måtto kan man tala om en »paci
fistisk» inställning. Mot tidens radikala pacifister, svärmare och vederdöpare, stå 
de däremot orubbligt avvisande. Överhetens principiella rätt att gripa till svärd, 
inåt och utåt, får icke betvivlas. I Gustafssons material förekommer gång på gång 
polemik mot svärmarna. Det är beklagligt, att han inte kunnat i detalj studera 
vad material som kan finnas till belysning av dessa föga kända ting. Denna 
fromhet har utan tvivel sin plats i en studie över stormaktstidens syn på krig och 
fred, likaväl som hovpredikanters, rådsherrars och professorers tankar i ämnet.

Till den politiska verklighetens centrum flyttas man i studierna över Gustaf 
Adolf och kriget och över rådsdiskussionerna om krig och fred i vissa avgörande 
situationer. I båda fallen demonstrerar förf., att motsättningen mellan etiska och 
»realpolitiska» synpunkter icke framstått som en principiell konflikt i vår me
ning. Både för och emot bestämda ståndpunkter anföras ekonomiska och stra
tegiska skäl likaväl som mer eller mindre subtila moraliska och religiösa argument. 
Hela tiden fasthålles den tanken, att man måste ha en rättfärdig orsak till krig 
om man skall kunna stå till svars för Gud och samvetet — och kunna hoppas på 
framgång i verket.

Hos konungen själv spårar Gustafsson en ambivalens mellan kristen samvetsöm
het av gängse typ och en viss »hård» krigsromantik, som han vill sammanställa 
med det götiska svärmeriet. Det kan vara riktigt nog, men det verkar för läsaren 
orimligt att här se något problem. Å ena sidan våndas Gustaf Adolf inför kriget, 
detta »hav av allt ont», som han säger, å andra sidan ger han vid vissa tillfällen 
uttryck åt att han fängslas av sitt yrke. Att en genial krigare, även om han är 
en from kristen och en ansvarskännande monark, dras till den hantering han för
står bättre än de flesta, det behöver näppeligen uppfattas som ett idéhistoriskt 
problem, om man inte vill konstruera flera svårigheter än man redan har.

Så långt har framställningen helt rört sig med annat material än skönlitteratur.
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I kapitlet Gustavus-Augustus analyseras ett antal hyllningsdikter i vilka ana
grammet Gustavus-Augustus utnyttjas för en symbolisk identifikation av ko
nungen med den romerske kejsaren. Temat medger en karakteristisk samman
koppling av krigisk triumfstämning och längtan efter fred. De militära fram
gångarna kunna ses som medel för att åvägabringa en rättfärdig och fredlig 
ordning.

I detta avsnitt har Gustafsson gjort en betydande rent litteraturhistorisk in
sats. Vår stormaktstids latinska diktning är ännu alltför litet utforskad, trots att 
den förmodligen är mera omfattande och ofta bättre än den svenskspråkiga. Förf. 
har tagit några ordentliga tag för ett intensivare studium på några punkter i 
detta rika men okända material. Man fäster sig vid hans skildring av Gustaf II 
Adolfs produktive holländske fältpoet, Johannes Narssius, en bisarr företrädare 
i vår litteratur för det humanistiska epos. Han har väl icke varit helt okänd — 
han behandlas av Schiick — men väsentligen kan man säga, att Gustafsson är 
den som först presenterat honom på ett klargörande sätt.

När det gäller behandlingen av den latinska panegyriken saknar man ett klarare 
medvetande om det direkta sambandet mellan denna och de klassiska mönstren 
och med den humanistiska poetiken. Det kunde ha lönat mödan att tänka efter, i 
vad mån skildringen av Gustaf II Adolf i denna litteratur bestämmes av kon
ventionen för teckningen av hjälten i carmen heroicum. Det borde också ha be
tonats, hur noggrant — ofta rent verbalt — skildringen av Gustavus återgår på 
Vergilius’ formuleringar.

Det förut antydda, paradoxala sättet att betrakta kriget som en fredlig ange
lägenhet studerar Gustafsson i några panegyriker till Christina, baletterna Heela 
wärdenes frögd (1645) och Freds-afl (1649) liksom i Brascks skoldrama Mars 
germanicus victus (1649), som fått ge rubrik till kapitlet. Den triumferande 
svenska stormaktens suverän skildras i Freds-afl som Pallas, den där besegrar 
det orättfärdiga krigets gud, men fortfarande i sitt följe räknar den rättfärdige 
Mars. Denna tolkning uttrycker på samma sätt som likställandet av Gustavus 
med Augustus ett »övernationellt» ideal: både krigarkungen och fredsdrottningen 
tänkas som företrädare för en universell fredlig och rättfärdig ordning. Sveriges 
militära expansion kan så tolkas som en prisvärd ansträngning för att »försätta 
kristenheten uti ro».

Tvivelsutan har Gustafsson rätt i huvuddragen. Läsaren finner dock, här som 
på några andra ställen, att forskarentusiasmen leder honom för långt, så att 
han »förklarar» ting som inte tarva förklaring. Att fred efter trettioårigt krig 
är efterlängtad och att en monark gärna framställes såsom stödd inte endast 
på svärd utan även på rätt, det är nog riktigt, men inte så märkligt som Gustafs
son ibland vill få oss att tro.

Det avslutande kapitlet, Virtus gothica, ägnas åt att skärskåda vissa drag i den 
götiska ideologien. Gustafsson kan väl icke i det väsentliga rubba den bild av 
göticismen, som Nordström givit, men han ger vissa bidrag och accenter av in
tresse. Som parallellfenomen till göticismen studerar han bl. a. det Tacitusinspi- 
rerade germansvärmeriet i Tyskland och sammankopplingen av germanromantik 
och chevaleri i fransk 1600-talslitteratur. I de Scudérys epos Alaric 1654 hyllas 
Gustaf II Adolf, kejsarens motståndare, i själva verket som det romerska impe
riets rättmätiga arvtagare. Detta verk är dedicerat till Christina. Tanken skulle 
därför kunna tolkas som furstesmicker för stundens behov. Förf. visar emellertid, 
att motsvarande idéer tidigare förekomma i rent fransk historieskrivning. — I  
dessa tyska och franska texter om german- eller teutonsvärmeri återfinner Gus
tafsson samma drag i teckningen av fädrens ära, som han själv med särskild 
styrka betonar: att dessa icke endast, icke ens främst, uppfattas som krigare 
och erövrare, utan som rättens, ordningens och fredens upprätthållare och den 
andliga odlingens föregångsmän. — När det gäller göticismen är denna iakttagelse 
givetvis sedan länge gjord och ligger överhuvud i öppen dag. Även de aggressi
vaste 1500- och 1600-talsförfattare försumma ju icke gärna att tala om göternas
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betydelse för slöjder, konst och vetenskap. Johannes Magnus betonar visserligen 
ofta göternas erövrarhåg och krigiska sinne, men liksom Olaus Magnus fram
häver han, att de gripa till vapen endast när de utmanas av orättfärdighet eller 
angripas av fienden — ej annorlunda alltså än Gustaf II Adolf som det rätt
färdiga krigets herre.

Gustafsson har, när det gäller att inskärpa detta, kanske väl ensidigt fäst sig 
vid Axel Strindbergs vulgärmarxistiska och något lättfärdiga försök till tolkning 
av göticismen som en aktivistisk ideologisk drapering för en feodal militärkasts 
intressen i Bondenöd och stormaktsdröm 1937. Absurditeten och lösligheten i detta 
verk kan ju i en vetenskaplig framställning sedan länge lugnt anses kända. Man 
tycker stundom, att Gustafsson, som delvis komponerat sitt avslutningskapitel 
som en polemik mot Strindberg, råkar ta fram alltför stora hammare mot ett 
skäligen obetydligt föremål.

Sammanfattningsvis något om Lars Gustafssons metod. Han avböjer i stort 
sett, och med rätta att beröra den historiska miljö i vilken den politiskt-etiska 
diskussionen hör hemma. ». . .  samspelet mellan idépolitik och ’realpolitik’ i detta 
sammanhang är utan tvivel alltför komplicerat för att hänvisningar till ett urval 
politiskt-historiska fakta skulle vara verkligt upplysande; en mera djupgående 
analys av detta samspel är å andra sidan en uppgift av annan art än den jag 
försökt» (s. 14).

I princip jämställer Gustafsson texter av litterär och icke-litterär art. Detta 
innebär icke, att dikterna behandlas endast som »dokument». Snarare tvärtom. 
Dokumenten behandlas som en slags dikt. Samma retorik, samma försök att för 
tanken sammanhålla motstridande eller tvetydiga motiv som i dikten, återfinner 
förf. bakom de juridiska och teologiska formuleringarna. På ett par ställen i 
avhandlingen påträffar man den amerikanske kritikern Kenneth Burke. Uppen
bart haf Lars Gustafsson lärt mycket av dennes outtröttligt kombinationsrika 
analys av retorik av allehanda art, inte minst religiös och politisk. Samtidigt har 
hans grundliga kunskaper och hans väl utvecklade smak för vad man kan kalla 
historisk rimlighet räddat honom från att glida över till det plan där analysen 
urartar till kåseri om vad som »låter sig sägas».

På ett försiktigt och på det hela lyckat sätt har Gustafsson demonstrerat den 
retoriska analysens berättigande på ett omfattande och intressant material. Hans 
bok har värde icke endast som instruktiv presentation av detta ofta mycket svår
tillgängliga material, utan också som en exemplifikation av nya och intressanta 
litteraturvetenskapliga grepp.

Leif Carlsson.

S tellan  A hlström : Strindbergs erövring av Paris. Strindberg och 
Frankrike 1884-1895. (Acta universitatis Stockholmiensis, 2.) Akad. avh. 
(Stockholms högskola.) Sthlm 1956.

Titeln på Stellan Ahlströms doktorsavhandling går tillbaka på ett uttryck av 
Strindberg själv eller hans omgivning och avgränsar ganska exakt undersökning
ens innehåll. Men undertiteln lyder: »Strindberg och Frankrike 1884-95» och där
med spänner onekligen förf. läsarens förväntningar högt. Strindberg och Frank
rike under dessa tolv år, från Parisbesöket på hösten 1884 fram till Infernokrisens 
begynnelse, den växelverkan som ligger i formuleringen och som Ahlström uppen
barligen avser: både Strindbergs intryck från Frankrike och hans inflytande där, 
det är ett omfattande ämne. Här är det huvudsakligen behandlat ur en enda 
aspekt, den litteraturpolitiska. I förordet förklarar Ahlström att tyngdpunkten 
icke ligger i den litterära analysen. På fakultetsopponentens fråga om det över
huvudtaget förekommer någon litterär analys i avhandlingen svarade responden- 
ten direkt nej.


