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människa (s. 160 ff.) och jämför GBS med vissa föregångare i den europeiska 
litteraturen i syfte att visa att Selma Lagerlöf i detta sitt grepp är minst lika 
avancerad som exempelvis Theodor Storm och Thomas Hardy måste sägas vara 
förtjänstfullt i sin uppslagsrikedom och sin forskariver. Men det har den stora 
svagheten att likheten med dessa »släktingar» blir abstrakt. Man förnimmer inte 
likheten i stil eller ton och om påverkan kan inte vara tal; SL, som använder 
sagans form för »besjälning» eller »samspel med naturen» har sina fränder i 
H. C. Andersen, Topelius och Björnson, och den kritiske läsaren skulle önska 
se denna bakgrund bättre framtagen. Huruvida sedan Storm, Hardy och Selma 
Lagerlöf befinner sig så att säga på samma trappsteg av teknisk skicklighet är en 
stor stilhistorisk fråga som för sin lösning skulle kräva ett långt vidlyftigare upp
båd av argument än författaren presterar; och dessutom, förefaller det mig, en 
del specialundersökningar. Även om försöken att finna »impressionistiska drag», 
att urskilja »stilisering och romantisering» och »inspirationskällor» i kap. 3 och 4 
gäller, att man mycket hellre än vissa ganska tillfälliga jämförelser med måleri 
och »impressionistisk» stilkonst hade önskat en rejäl, på historisk grundval lagd 
beskrivning av hur vissa av SL:s närmare litterära släktingar faktiskt går till
väga för att levandegöra motiven och skapa ett samspel mellan den och människan 
under årtiondena närmast före diktarinnans debut.

I det kapitel som betitlats »Vägen till Nils Holgersson och vägen därifrån» 
finns en intresseväckande redogörelse för Reors saga (s. 258) — ett av SL:s 
klara misslyckanden. Denna berättelse är ett exempel på en naturmystik som 
överskrider gränsen för vad SL rår med: här blir människan natur och naturen 
halvt mänsklig. Den skulle av författaren ha kunnat tas som bevis på att för SL 
människan dock är det helt primära, att för henne naturförloppen visserligen kan 
spela en tillsynes aktiv roll för att symboliskt förstärka de mänskliga förloppen, 
ge en starkare uttrycksbild av dem, men att en »aktivitet» utöver denna gräns i 
grunden är henne främmande. Misslyckandet i Reors saga beror näppeligen på 
SL:s läge mellan romantik och realism, som Lagerroth tror. Jag måste se denna 
»begränsning» hos Selma Lagerlöf som en positiv egenskap, en sida av hennes 
begåvning: hon var de moraliska sammanhangens, godhetens diktare, och det var 
för att symboliskt förstärka och förstora innebörden av moraliska avgöranden 
och strider (ge dem kosmisk innebörd) som hon så ofta grep efter naturen och 
skådeplatsen som eko, bundsförvant och medspelare. Mycket av vad Lagerroth 
anför om naturens »liv» är riktigt iakttaget — och därtill viktigt för kännedomen 
om det säregna »livet» i SL:s berättelser — men bilden har i hans framställning- 
blivit ännu mer fantastisk, brokig och underlig än den i verkligheten är, och 
de »självständigt opererande synvinklarna» som det talas om på s. 257 och andra 
ställen är styrda med säkrare instinkt och hand än författaren sett och hans 
avhandling vill erkänna.

Erik Hj. Linder.

Sven S tolpe: Från stoicism till mystik. Studier i drottning Kristinas maximer. 
Akad. avh. (Uppsala.) Sthlm 1959.

Som titeln på Sven Stolpes doktorsavhandling antyder, vill förf. visa att drott
ning Kristinas maximer — som hon redigerade från omkring 1680, under sin ro
merska tid — avspeglar en utveckling från stoicism till mystik eller, med en mera 
rättvisande formulering, »från en antik människotro mot en kristen syn på män
niskans hjälplöshet utan nåden» (s. 9). Stolpe ser i denna utveckling samtidigt 
ett personligt livsöde och ett allmänt idéhistoriskt förlopp.

Det är en stor och ytterst intressant uppgift som Stolpe har givit sig i kast 
med. Kristinas trosförändring och abdikation har visserligen tidigare ställts in i 
ett idéhistoriskt perspektiv av Ernst Cassirer i hans bok Drottning Christina och 
Descartes (1940), och även idéinnehållet i hennes maximer har förut studerats i 
en mindre skrift av Alf Nyman, En drottnings visdom (1942). Äten Stolpes under
sökning överskuggar helt föregångarnas genom sina ambitioner och sin räckvidd. 
Med djärva grepp och med utnyttjande av nya och viktiga, framför allt utländska
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forskningsresultat och i viss utsträckning också nytt källmaterial har han åstad
kommit en ny, eller i varje fall väsentligt modifierad helhetsbild av Kristina.

Stolpe betonar kontinuiteten och konsekvensen i Kristinas utveckling. Det kan 
förefalla svårt att bringa detta synsätt i överensstämmelse med de drag i hans 
bild av drottningen som tilldrar sig särskilt intresse, nämligen hennes libertinis- 
tiska fritänkeri, särskilt markant just vid tiden för hennes konversion, och hennes 
senare sympati för en kvietistisk fromhetsriktning. Men Stolpe menar att dessa 
till synes motstridande drag förenades i en skepsis mot dogmer och yttre religiösa 
bruk, liksom han ser en förbindelse mellan Kristinas humanistiska förnuftstro 
och hennes libertinism. Synpunkten är väsentlig; den linje som Stolpe sålunda iakt
tar, ger en inre trovärdighet åt hans Kristinabild.

Den syn på Kristinas intellektuella och religiösa utveckling som Stolpe lanserar 
i sin bok står ju i skarp kontrast mot Curt Weibulls och Cassirers: när drott
ningen 1654 abdikerade, var hon inte en övertygad, rättrogen katolik, som heroiskt 
bar konsekvensen av sin religiösa insikt genom att lämna den svenska tronen, utan 
en mondän fritänkare som just inom katolicismen fann utrymme för sin skepsis. 
Säkert har Stolpe här kommit närmare sanningen än de forskare som tidigare har 
försökt komma underfund med innebörden av Kristinas konversion.

Både ifråga om Kristinas libertinism och hennes kvietism har emellertid Stolpe 
kunnat bygga på resultat av utländska forskare. Fransmannen René Pintard har i 
sitt stora arbete Le libertinage érudit (1943) även skildrat den libertinistiska mil
jön vid Stockholmshovet under Kristinas sista år som regent och dragit fram vitt
nesbörden om hennes eget fritänkeri, eller rättare sagt genom en källkritisk om
värdering givit dem ny auktoritet — i stor utsträckning har de nämligen varit 
kända förut. Kristinas förbindelser med kvietismen, särskilt genom spanjoren Mi
guel Molinos, har likaså behandlats tidigare, i en undersökning av italienaren Gino 
Bandini från 1948.

Det är emellertid Stolpes förtjänst att ha inarbetat dessa betydelsefulla forsk
ningsresultat i sin Kristinaskildring och att ha utnyttjat dem i analysen av drott
ningens maximer. Det bör också påpekas att han har haft tillgång till ett större käll
material än föregångarna, men åtminstone vad Kristinas förhållande till libertinis- 
men beträffar, kan jag inte finna att Stolpe har utvunnit några samtidigt nya och 
pålitliga resultat ur detta material; jag återkommer till denna fråga.

Stolpes huvuduppgift, nämligen att bestämma hur Kristinas maximer förhåller 
sig till den idéutveckling som han talar om, erbjuder stora problem, särskilt i me
todiskt avseende. Han förefaller mig inte ha varit medveten om hur problematisk 
denna uppgift är.

Utgångspunkten för Stolpes analys av maximerna har varit det motsägelsefulla 
som han har funnit i dem (s. 9; jfr s. 35, s. 98); de innehåller, menar han, »olika 
skikt»; de »stoiska» maximerna förutsätts då tillhöra ett tidigare skede av Kristi
nas utveckling (s. 35).

Redan det första stadiet av analysen, bestämningen av motsägelserna mellan 
olika maximer, är tvivelaktig. De huvudkategorier som Stolpe rör sig med, »stoi
cism» och »antistoicism», är oklart avgränsade: bland kriterierna finner man å 
ena sidan en etik som syftar till individens »inre frid och oberoende av männi
skorna» (inte till underkastelse under Guds vilja eller till kristen kärlek och ge
menskap), vidare mänsklig självtillit och självförgudning (t. ex. i form av läran 
om fursten som Guds ställföreträdare), och även uppskattning av antika filosofer 
i allmänhet — å andra sidan La Rochefoucaulds världsvist desillusionerade män
niskosyn såväl som Pascals jansenistiska, förutom den speciella kritiken av den 
stoiska passionsläran. Enligt de givna kriterierna motsäger alltså inte varje »stoisk» 
maxim varje »antistoisk». Det hade krävts betydligt noggrannare preciseringar, 
för att denna grundläggande analys av maximernas »olika skikt» skulle ha blivit 
hållbar.

Därtill kommer ofta svårigheten att mera exakt avgöra vilken föreställning en 
viss maxim uttrycker; aforismernas sammanpressade form innebär naturligtvis ett
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problem i detta sammanhang, ett problem som Stolpe inte tillräckligt bar upp
märksammat. Hur skall man exempelvis veta vilken livsuppfattning och vilka 
värderingar som ligger bakom maximen »Bien vivre et bien mourir, c’est la science 
des sciences»? Förf. påstår att »sammanhanget visar, att det här som oftast hos 
Kristina är fråga om individens möjlighet att undgå plågor» (s. 100), men så vitt 
jag kan se gör han det utan berättigande.

Det skall inte förnekas att man i Kristinas maximer kan uppfatta vissa mot
sättningar, t. ex. mellan en antikt inspirerad, humanistisk människosyn och en mera 
specifikt kristen. Men sådana motsättningar behöver ju inte innebära att maxi
merna tillhör kronologiskt olika skikt, att de avspeglar en utveckling. De kan också 
förklaras av att Kristina arbetade eklektiskt när hon skrev sina aforismer, utan 
krav att varje sats skulle stå i sträng överensstämmelse med hennes personliga 
övertygelse; genren inbjuder utan tvivel till ett sådant konceptionssätt. Motsätt
ningarna kan naturligtvis även tolkas som uttryck för ambivalens, för samtidiga, 
inre motsägelser hos Kristina. Man kan i detta sammanhang anföra en av hennes 
egna maximer: »Les hommes sont quelquefois aussi différents d’eux-mêmes, que 
des autres.»

Stolpe antyder emellertid ett intressant argument för sin uppfattning att Kris
tinas maximer verkligen avspeglar en utveckling: de »stoiska» inslagen sägs vara 
»i allt väsentligt försvunna» i den ena av maximsamlingarna, Les sentiments 
(s. 203). »Tydligt är, att Kristina under utarbetandet av sina maximer en smula 
ändrat sina positioner: i ’Les Sentiments’, som skulle bli huvudverket och som är 
vida mer utarbetat än ’Ouvrage de Loisir’, har hon rensat ut de gamla klichéerna, 
vilka man därför kanske har rätt att betrakta som lämningar av en tidigare stånd
punkt, vilken långsamt upplöses under intryck av nya tankegångar av centralt 
kristet slag.» (s. 101; jfr s. 39).

Nu är det emellertid så, att de så vitt känt första manuskripten av båda sam
lingarna är samtidiga (daterade den 29 sept. 1680). Stolpe är visserligen medve
ten om detta faktum, som för övrigt redan Bildt har påpekat i inledningen till sin 
edition av Kristinas maximer (1906), men inte desto mindre talar han utan stöd 
av några kronologiska data om L’ouvrage du loisir som »den första» ( = den tidi
gare) och om Les sentiments som »den andra» ( = den senare) samlingen (s. 203; 
jfr s. 39: »Redan [min kurs.] i ’Ouvrage de Loisir’ har en ny andlig värld brutit 
in — den religiösa mystiken. Den tränger i ’Les Sentiments’ undan den antika 
människotron.» )

Kristina fortsatte dock att arbeta på sina maximsamlingar, och det skulle ju 
kunna tänkas att Les sentiments i sin slutgiltiga form är senare än L’ouvrage du 
loisir i sin slutgiltiga form och att skillnaden mellan dem ifråga om »stoicism» 
härrör från det sista stadiet av arbetet på Les sentiments. Stolpe har emellertid 
inte visat att det verkligen förhåller sig på detta sätt. »Om man undersöker det 
mycket stora antalet bevarade kopior av maximsamlingarna, kan man iakttaga inte 
bara en formell bearbetning — som för övrigt inte alltid är konstnärligt förmånlig 
— utan också en allt starkare kristen accentuering», säger förf. (s. 223; jfr not 33 
till s. 35). Men en sådan undersökning har inte redovisats i föreliggande avhand- 
iing.̂

På ett ställe gör Stolpe det något förvirrande uttalandet att de »stoiska» maxi
merna »åtminstone rent innehållsmässigt tillhör en tidigare epok, även om de 
naturligtvis kan ha fått sin utformning senare» (s. 35). När han talar om L’ouv
rage du loisir som »den första» samlingen, menar han kanske bara att den »rent 
innehållsmässigt» är tidigare än Les sentiments utan att vilja påstå att dess redi
gering eller nedskrivande — eller ens de ingående »stoiska» maximernas koncipie- 
ring? — är tidigare. Det som det hade gällt att bevisa, nämligen att samlingen 
representerar en tidigare ståndpunkt i Kristinas utveckling, förutsätts då som ett 
axiom på grund av dess starkare »stoiska» prägel. Med sådana resonemang ham
nar man ohjälpligt i ett gungfly av godtycklighet.

Att de »stoiska» maximerna — med den något obestämda avgränsning som förf. 
har givit denna kategori — är mindre framträdande i Les sentiments än i L’ouv-
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■rage du loisir, är för övrigt knappast evident. De skillnader som möjligen kan iakt
tas mellan de båda samlingarna ifråga om innehåll, stil eller anda behöver jn inte 
heller tolkas som nttryck för en ståndpnnktsförändring hos Kristina utan kan 
bero på någon kompositionsprincip, som inte nödvändigtvis innebär att L’ouvrage 
du loisir har fått tjänstgöra som ett slags skräpkammare för »gamla klichéer». 
(Bildt framställer i inledningen till sin utgåva av maximerna en som det före
faller rimlig hypotes om den princip som kan ha föresvävat drottningen vid för
delningen av aforismerna på de båda samlingarna: »Elle paraît avoir considéré 
cette partie de son ouvrage [o: les Sentiments] comme un exposé de la philosophie 
qui doit guider les hommes et, en particulier, les princes à travers la vie, et elle a 
cherché à lui donner une forme élevée et solennelle. L’Ouvrage du Loisir au con
traire a une tournée plus familière, et à cause de cela souvent plus agréable au 
lecteur. C’est une espèce de préparation au traité plus sérieux des Sentiments.»)

Stolpe har emellertid lyckats göra troligt att en del av Kristinas maximer står 
under intryck av en kritik av den stoiska dygdeuppfattningen som företräds av 
bl. a. La Rochefoucauld och att en del avspeglar en religiös uppfattning av när
mast kvietistisk karaktär och att sådana maximer inte gärna kan ha tillkommit 
förrän under en relativt sen period av drottningens liv (1670-, 1680-talen), och 
redan detta skall erkännas som ett intressant och värdefullt resultat. Man kan så
lunda säga att maximerna avspeglar en utveckling i den meningen att vissa satser 
låter sig tänkas skrivna redan i Kristinas ungdom, medan vissa andra knappast 
kan tänkas tillkomna lika tidigt. Men jag anser det förfelat att i maximerna, så
dana de redigerats från omkring 1680, utläsa en utveckling som innebär att Kris
tina på grund av nya litterära intryck och personliga erfarenheter har tagit av
stånd från en humanistiskt präglad människouppfattning och etik som gått henne 
i blodet från ungdomen. Det faktum att drottningen inte har avlägsnat de »stoiska» 
inslagen i sina maximer visar i själva verket snarast att en sådan utveckling inte 
har ägt rum.

Kristinas utveckling, som Stolpe anser att den kan utläsas ur hennes maximer, 
motsvarar enligt förf. »1600-talets allmänna intellektuella utveckling» (s. 9). Även 
Stolpes idéhistoriska perspektiv på 1600-talet, stimulerande genom sina vida ut
blickar och sin uppslagsrikedom, präglas emellertid i stor utsträckning av en 
bristande stringens i förf :s analyser och kombinationer.

I kapitel 4 med rubriken »Kristina och nystoicismen», framhålls — i Cassirers 
efterföljd — Kristinas beroende av sin tids renässans av den stoiska förkunnelsen 
av människans plikt och förmåga att befria sig från lidelserna och därigenom 
vinna dygd och lycka. I detta kapitel sammanställs emellertid den stoiska männi
skosynen med andra föreställningar som enligt Stolpes mening »förde. . .  bort 
från den kristna synen på människans verkliga läge och oavvisliga behov av nåd» 
(s. 126) och som bidrog till att utveckla en »tendens till högmod» (s. 107).

Den metod som antyds i den sista synpunkten, nämligen att teckna idéhistoriska 
perspektiv med hänsyn till den psykologiska eller moraliska verkan som olika 
föreställningar tänks utöva, måste betraktas som ytterst betänklig. Enligt denna 
metod sammanför Stolpe bl. a. läran om fursten som Guds ställföreträdare med 
den nystoiska strömningen. Men från idéhistorisk synpunkt är en sammanställ
ning av detta slag naturligtvis alldeles otillförlitlig; en »tendens till högmod» hos 
en furste kan lika väl tänkas utvecklas med stöd av idén att han förkroppsligar 
folkviljan.

Beträffande läran om virtus heroica, som också behandlas i detta sammanhang, 
är Stolpe själv medveten om att detta tankemotiv »strängt taget bryter den stoiska 
linjen» (s. 110), eftersom stoicismen förkunnar underkastelse under ödet, medan 
den heroiska dygden tvärtom innebär en kraft att besegra ödet (s. 107 ; jfr not 32 
till s. 101). Jag vill emellertid inte kritisera sammanställningen av stoisk dygd och 
virtus lieroica från denna synpunkt, som dock visar att termen »stoicism» av förf. 
används på ett olämpligt sätt som liktydig med »antik människouppfattning», »hu
manism» el. dyl. ; det väsentliga från Stolpes synpunkt är dock att de stoiska idea
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len och läran om virtus heroica står i gemensam motsättning mot »en kristen syn 
på människans hjälplöshet utan nåden».

Men Stolpe har handskats med begreppet virtus heroica alltför lättvindigt, utan 
tillräcklig kännedom om den innebörd som det hade enligt tidens kristna huma
nism. Virtus heroica, som ju hör hemma i humanismens antikinspirerade begrepps
värld, fattades visserligen som en egenskap hos ett fåtal att kunna höja sig över 
människolivets vanliga villkor. Men begreppets mening hade påverkats av kristen 
uppfattning. Det är vilseledande att lägga in i det en religiöst emanciperad över- 
människolära, en idé om »den stora människan som lyder sina egna lagar» och 
skapar sitt eget öde (s. 111; jfr not 32 till s. 101). I tidens dissertations- och 
orationslitteratur hade Stolpe kunnat finna att virtus heroica framställs som en 
Guds nåd till de hjältar han sänder till världen, inte som den självhärliga »över
människans» egen kraft, och att dessa hjältar uppfattas som redskap i den gudom
liga kampen mot ondskan. Profeterna, apostlarna och martyrerna verkade genom 
virtus heroica likaväl som Herkules, Alexander eller Augustus. När det i Kristinas 
Alexanderporträtt heter att försynen låter de stora hjältarna födas för att vara 
»le fléau et le châtiment des peuples, mais toujours pour la gloire et la félicité de 
leurs siècles et de tout ce qui leur est soumis» (cit. av Stolpe s. 111), överens
stämmer detta ganska väl med den uppfattning att heroemas snillegåvor är tec
ken på Guds omsorg om världen, som t. ex. Johannes Matthiae försvarade vid en 
disputation i Uppsala 1616. Stolpe motiverar sin otillräckliga analys av begreppet 
virtus heroica med att hänvisa till att det »fint behandlats» av Cassirer och Curt 
Weibull (not 32 till s. 101), men dessa författare syftar helt allmänt på 1600- 
talets »heroiska ideal» som det kommer till uttryck i exempelvis Corneilles drama
tik; någon inträngande behandling av begreppet finns inte hos dem.

Även vad som Stolpe kallar »Gracians cyniska livslära» ställer han in i det 
»stoiska» sammanhanget. Med denna lära åsyftas uppfattningen att förställning 
och list är nödvändiga i tillvaron; i en ond värld måste även den rättfärdige till
gripa sådana medel för att kunna hävda sig. Särskilt i tidens handböcker i poli
tisk visdom och i konsten att göra lycka vid hovet spriddes denna uppfattning, 
som också kan utläsas ur några av Kristinas maximer. Denna »cyniska livslära» 
förde enligt Stolpe »än längre bort från den kristna synen på människans verk
liga läge och oavvisliga behov av nåd» (s. 126). Men hur godtyckligt detta per
spektiv är, röjer förf. själv när han i ett annat sammanhang ser Gracians män
niskosyn som ett uttryck för en »desillusioneringsprocess» som ligger i linje med 
La Rochefoucaulds avslöjande av de egoistiska motiven bakom människornas ädla 
attityder (s. 118) ; här blir alltså Graciân en företrädare för den strömning som 
enligt Stolpes eget perspektiv riktar sig mot den »stoiska» människosynen.

Det är för övrigt missvisande att beteckna detta hävdande av förställningens 
nödvändighet som »Gracians cyniska livslära». Stolpe påpekar själv att redan 
Pierre Charron i sitt verk De la sagesse (1601) företräder samma lära, som i 
själva verket är ännu äldre. Även Lipsius åberopar i sin Politica (1589) maximen 
»Nescit regnare qui nescit dissimulare», och samma visdom hyllas av Strängnäs- 
biskopen Laurentius Paulinus Gothus i hans Ethica christiana. När det i en av 
Kristinas maximer heter: »Ne savoir pas dissimuler, c’est ne savoir pas vivre», 
vill Stolpe här utläsa »en cynisk livs- och människovärdering, som har en äkta 
spansk, besk smak» (s. 119). Det är förfelat: maximens innehåll är humanistiskt 
allmängods, inte något uttryck för en speciellt spansk demoni.

I kapitel 6 skildrar Stolpe hur »nystoicismen sprängs». Otvivelaktigt kan man 
i vissa sammanhang tala om en förändring i människosyn och moraluppfattning 
ungefär samtidigt med fransk-klassicismens genombrott. Pascal kritiserar de an
tika filosoferna för att de inte insåg människans elände efter syndafallet och hen
nes behov av nåd. La Rochefoucauld avslöjar falskheten i de traditionella dygderna. 
Utvecklingen från Corneilles »stoiska optimism» till Racines »kristna pessimism» 
har påpekats av den med Schiick samtida kritikern Jules Lemaître. En senare 
forskare, Henri Busson, har i sitt arbete La religion des classiques (1948) visat 
hur de epikureiska idealen aktualiseras omkring 1660 som en reaktion mot den
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stoiska dygdekulten. (La Rochefoucauld kan ses som en företrädare för denna 
reaktion).

Men när man arbetar med sådana utvecklingslinjer, löper man alltid en risk att 
göra de förändringar som kan iakttas alltför genomgripande och alltför enhet
liga. Stolpe har överdramatiserat och förenklat vad han kallar »den stora idéför
skjutningen under 1600-talet» (s. 101). När han karakteriserar utvecklingen som 
en »rörelse från stoisk människotro till kristen ödmjukhet» (s. 202), är väl detta 
riktigt i vissa fall, t. ex. beträffande linjen från Corneille till Racine. Men man 
får inte glömma att å ena sidan nystoicismen i stor utsträckning omtolkar de från 
antiken ärvda etiska begreppen i kristen riktning och att å andra sidan reaktio
nen mot stoicismen delvis också är »hednisk», epikureisk. (Stolpe nämner denna 
epikureiska strömning och påpekar även att Kristina hyllar Epikuros i ett par av 
sina maximer, men han intresserar sig inte nämnvärt för detta motiv; s. 37.) Lin
jen från »optimism» till »pessimism» är inte heller helt okomplicerad; kritiken av 
den stoiska passionsläran kommer inte bara från dem som tvivlar på människans 
förmåga att av egen kraft, utan Guds nåd, vinna herravälde över sina drifter och 
nå dygd och lycka — den kommer också från dem som menar att »stoicismens 
förakt för de naturliga drifterna inte går att förena med en kristen syn på den av 
Gud skapade människokroppen» (s. 206); här röjer sig alltså ett slags kristen 
optimism.

Även insikten om »människans mysterium», om de okända och irrationella mo
tiv som driver människan, uppfattar Stolpe som en yttring av »omsvängningen» i 
1600-talets människosyn (s. 204f); bland Kristinas maximer finner han denna 
insikt t. ex. i satsen »Le coeur humain est impénétrable». Förf. kombinerar i skild
ringen av drottningens personliga utveckling på ett intressant men onekligen nå
got äventyrligt sätt intrycken av denna allmänna »omsvängning» med den betydelse 
som hennes förbindelse med kardinal Azzolino kan ha haft. »Hon har i sitt eget 
liv på ett smärtsamt och förödmjukande sätt fått bestyrkt den syn på människans 
hjälplöshet och passionernas makt som en hel ny litteratur i särskilt Frankrike 
började inskärpa.» (s. 218).

Men uppfattningen av »människans mysterium» är i själva verket inte så ny; 
även inom preciositeten finns ett intresse för människans irrationella drivkrafter. 
Kristina tycks också redan under sin svenska tid ha kommit i beröring med detta 
intresse. Stolpe anför själv i ett tidigare sammanhang ett brev från 1647, i vilket 
Chanut, den franske residenten och Kristinas interlokutör i filosofiska samtal, 
bl. a. frågar Descartes om den »hemliga drift» som kommer oss att hålla av en per
son snarare än en annan, innan vi känner hennes värde (s. 133). Problemet, som 
Stolpe påpekar en motsvarighet till i Madeleine de Scudérys Glélie (not 15 b till 
s. 133), har tydligen hört till dem som avhandlades mellan Kristina och Chanut.

Stolpes idéhistoriska perspektiv låter sig sålunda knappast hållas samman; han 
har pressat in alltför många och skilda företeelser i det utan tillräckliga analyser 
och preciseringar.

Kapitel 5, »Kristina och libertinismen», är viktigt som element i den helhetsbild 
av drottningens utveckling som Stolpe tecknar, men som forskningsresultat ger 
det föga nytt i förhållande till Pintard. Ny och intressant är dock Stolpes uppfatt
ning att Kristina inte betraktade libertinismen »som på ett avgörande sätt stri
dande mot kristen tro eller kyrklig dogm» (s. 168) och att de jesuiter som besökte 
drottningen före abdikationen och de libertinistiska fritänkare med vilka hon om
gav sig »med individuella variationer» stod »på samma mark» (s. 144).

Men Stolpe förefaller inte ha uppmärksammat de svårigheter som ligger i vä
gen för hans tes. Om Kristina gick så långt i fritänkeri att hon betvivlade eller 
förnekade Guds existens och själens odödlighet, vilket hon omvittnas ha gjort 
(s. 176, s. 179, s. 180), måste hon ha insett att hon definitivt hade avlägsnat sig 
från kyrklig tro. Å andra sidan framställer Casati, en av de jesuiter som hade 
sänts till Stockholm för att medverka till Kristinas omvändelse, i sin rapport till 
påven drottningens utveckling så, att hon efter en tid av sökande nått fram till
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ett slags förnuftsreligion och därefter upplevt en ny religiös oro, som ledde till 
konversionen (se Lychnos 1941, s. 283 f.). Man kommer inte tillrätta med dessa 
motstridande skildringar av Kristinas förhållande till religionen utan omsorgsfulla 
källkritiska överväganden och en bredare undersökning av den andliga miljö som 
omgav drottningen. Stolpe har gjort ett intressant försök att belysa bakgrunden 
till Kristinas övergång till katolicismen, men det måste konstateras att hans belys
ning är långtifrån fullständig.

Studien över »Kristina och kvinnans problem» i kapitel 3 är något löst anknu
ten till skildringen av Kristinas andliga utveckling. Här söker Stolpe i drott
ningens syn på kvinnan en förklaring till hennes abdikation. Han menar att Kris
tina hade en negativ uppfattning av kvinnan som regent, bottnande i tidens all
männa kvinnoförakt. Därtill kom, menar Stolpe, att hon uppfattade sig själv som 
en »het» kvinna som enligt tidens medicinska föreställningar inte kunde föda nor
mala barn och därför var olämplig för äktenskap. Kapitlet ger många intressanta 
uppslag, men det lider samtidigt starkt av bristande källkritisk urskillning. Förf. 
bygger huvudsakligen på sena källor, t. ex. Kristinas självbiografi, och materialet 
utnyttjas utan tillfredsställande sovring och analys. Jag skall bara ta upp ett 
exempel.

Den negativa syn på kvinnliga regenter som Kristina uttrycker efter abdikatio- 
nen, då hon kanske har känt ett behov av att för sig själv och andra försvara sitt 
handlingssätt, kan ju mycket riktigt tänkas vara beroende av t. ex. Bossuets Poli- 
tique tirée de VÉcriture sainte, avsedd för den franske kronprinsens undervisning 
(s. 55). Här försvaras, helt naturligt, den enbart manliga arvsrätten till tronen 
som gällde i Frankrike. Men Bossuets skrift är irrelevant för belysningen av 
Kristinas inställning före abdikationen, då skriften för det första inte var till
kommen och då hon får tänkas ha stått under inflytande av den positivare upp
fattning av kvinnan som regent som man naturligtvis finner i ett land där den 
kvinnliga arvsrätten till tronen erkändes. Stolpe hänvisar visserligen också till 
»den samtida svenska ortodoxiens syn på kvinnan» (s. 55 f.), men han har egen
domligt nog inte uppmärksammat Laurentius Paulinus Gothus’ utförliga behand
ling av frågan i Ethica christiana. Även Paulinus delar föreställningen om man
nens överlägsenhet över kvinnan, men han framhåller också att kvinnor under 
vissa förutsättningar kan anförtros regeringen; en del är av naturen och den 
Helige andes kraft och genom uppfostran väl rustade att fylla höga uppgifter. 
Paulinus erinrar om bibliska hjältinnor som Debora och Judit, om den assyriska 
drottningen Semiramis och om amasonema, och han påminner även om den kvinn
liga arvsrätten till tronen i England och Skottland. Liknande synpunkter möter 
man även i den latinska akademiska litteraturen.

Kristinas motvilja mot äktenskapet sätts av Stolpe bl. a. i samband med »ett 
drag i tiden», nämligen den franska preciositetens feminism (s. 77) — en enligt 
min mening utmärkt synpunkt. Men drottningen »tycks inte observera motsätt
ningen mellan å ena sidan hennes kvinnoförakt, å andra sidan hennes indigna
tion över kvinnans underordnade ställning i äktenskapet», säger förf. något längre 
fram (s. 80). Denna motsättning förefaller mig konstruerad; det kvinnoförakt som 
Stolpe finner hos Kristina kan vara ganska sent påkommet.

Stolpes avhandling har påfallande brister ifråga om vetenskaplig stringens och 
kritik. Men dessa brister får inte helt undanskymma det stora intresse den har 
som ett energiskt och fantasieggande försök att samtidigt teckna ett psykologiskt 
porträtt i helfigur av Kristina och ställa in hennes intellektuella och religiösa ut
veckling i ett idéhistoriskt perspektiv som spänner över nästan hela 1600-talet. 
Ett verk med sådana ambitioner kan väl knappast bli tillfredsställande från alla 
synpunkter. Stolpe har gjort en betydande insats redan genom sina stimulerande 
uppslag till fortsatt forskning och debatt i ett ämne av centralt idéhistoriskt och 
kulturhistoriskt intresse.

Lars Gustafsson.


