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292 Recensioner

o. s. v. Ett uttalande av denna art fick ett vackert erkännande av den store Jakob 
Grimm, och det sporrade honom att gå vidare. 1850 utkom första delen av Svenska 
språkets lagar, men redan dessförinnan hade ryktet om det stora arbetet förvärvat 
Rydqvist anseende av en vördad auktoritet, och med anseendet kommo utmärkel
ser. 1848 blev han medlem av vitterhetsakademien, året därpå av svenska aka
demien.

Där mötte han på mera likställd fot den forne stridskamraten Beskow, aka
demiens sekreterare, nu beredd till nytt samarbete. Louis de Geer intygar, att 
»glansen av Beskows namn och den vetenskapliga tyngden av Rydqvists» gjorde 
att samfundet »nästan uteslutande» styrdes av dem. Rydqvists egensinne lär 
icke alltid ha varit behagligt för medlemmarna.

Då man lyckönskar dr Santesson till denna lärda och kloka bok med dess väl 
avvägda, gärna fyndigt poängterade omdömen, vill man därtill knyta förhopp
ning om en fortsättning. Malmströms och Hagbergs insatser ha uppmärksammats 
uti tillbörligt sammanhang, men bl. a. Freys tioåriga serie har blott sporadiskt 
nämnts med ett aktningsfullt erkännande på avstånd. Här är förvisso en mödo
sam men utan tvivel tacksam uppgift för en kritik över kritiker.

Otto Sylwan.

Lennart  B reitholtz: Våra första fransk-klassiska dramer. Celsius’ 
Ingeborg och Bolins Brynilda. Ak. avh. Uppsala 1944. AB Lundequistska 
Bokhandeln i distribution. Pris 7 kronor.

Dr Breitholtz’ avhandling om våra första fransk-klassiska dramer är klart upp
ställd, ledigt och precist skriven och av måttligt omfång, allt tilltalande egenska
per. Läsaren saknar dock en sammanfattning av undersökningens huvudresultat. 
En dylik resumé kunde ha innehållit följande teser: 1. Celsius’ drama Ingeborg 
är vårt första originaldrama i fransk-klassisk stil. 2. Detta drama är konsekvent 
byggt efter erkända franska mönster och introducerar på ett förtjänstfullt sätt den 
racineska tragedi typen i vår inhemska dramatik. 3. Dalins drama Brynilda är 
ett hastverk, där bl. a. även Celsius’ pjäs imiteras; det är ur den franska smakens 
synpunkt Celsius’ pjäs underlägset. Att det väsentliga av Brynildas innehåll och 
intrig skulle vara hämtat från Racines Andromaque, såsom bl. a. Lamm hävdat, 
är felaktigt. 4. Litteraturhistorikernas snäva bedömning av dessa båda dramer 
är delvis anakronistisk, eftersom den baseras på en felaktig uppfattning av vad 
som vid pjäsernas tillkomsttid var tillåtet och icke tillåtet. 5. Att Brynilda inför 
eftervärlden med orätt kommit att fördunkla Ingeborgs rykte har sin orsak i den 
dalinska pjäsens sentimentalitet och rikedom på sentenser och bombasmer, som 
tilltalat publiken.

Man känner sig i huvudsak övertygad om riktigheten av dessa teser, vilka ju 
innebära en väsentlig omvärdering av de båda behandlade dramerna.

I fråga om dateringen av Ingeborg ansluter sig författaren till den traditionella 
åsikten att dramat tillkommit 1737. Denna uppfattning har bestritts av Lamm, 
men Dr Breitholtz’ omprövning av alla argument och hans nya synpunkter före
falla att leda till definitivt resultat, även om bevisen, såsom förf. själv påpekar, 
icke äro helt bindande. Beträffande dateringen av Brynilda har förf., såsom Dr 
G. Sahlberg vid disputationen påpekade, förbisett några anteckningar i Reuter- 
holms av Schtick utgivna dagbok, vilka otvetydigt ge vid handen, att Brynilda 
skrevs under september och oktober 1738. Avhandlingens bevisföring berörs 
dock icke av detta förbiseende.

Analysen av de båda dramerna utformar sig till en komparativ stilistisk och 
genrehistorisk undersökning av största intresse, i vilken man får veta mycket om 
det fransk-klassiska dramats form. Enligt anmälarens uppfattning utgör också 
den stilistiska avdelningen avhandlingens värdefullaste parti. Med kunnighet, 
kritisk skärpa och fin lyhördhet går författaren till sitt värv och visar, hur två 
stilideal, det gamla barocka och det fransk-klassiska, i dessa dramer kämpa mot 
varandra och samtidigt hur flytande gränsen är mellan dessa stilriktningar, det 
sista ett påpekande av allra största betydelse. I själva verket tyder de stilistiska 
undersökningarnas resultat på att det är riktigt, som vissa forskare hävda, att 
den franska klassicismen till sitt väsen är äkta barock. I polemik med tidigare
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forskare visar författaren övertygande, att den stränga bedömningen av för 1600- 
talet utmärkande stilistiska företeelser ännu på 1730-talet icke tillämpades ens 
av Dalin. Över huvud taget utgör denna avhandling ett intressant bidrag till 
utforskandet av det föga uppmärksammade område av vår litteraturs utveckling, 
som den fransk-klassiska smakens historia i vårt land utgör. Denna stilriktnings 
utbredning och karaktär liksom dess betydelse för vårt språk och vår litteratur 
vet man ännu alltför litet om. Flera specialundersökningar på detta område 
är o av nöden. Att möjligheter till sådana finnas beträffande kretsen kring fru 
Nordenflycht har redan förut framhävts av Tideström (i hans rec. av Sahlbergs 
avhandling om Gyllenborg i Samlaren 1943). Ett stilideal passar inte alla diktare. 
Av den fine lyrikern och saftige kåsören-berättaren Dalin blev det en stelbent 
korsning av skolmästare och hovfunktionär, och det lyriska geniet Hedvig Char
lotta Nordenflycht blev en torr och tråkig predikant* när hon följde de franska 
föredömena. Den franska smaken passade knappast dessa två diktare. När Dr 
Breitholtz söker förklara Dalins konstnärliga misslyckande i Brynhilda kunde 
den synpunkten också ha varit med. Beträffande Celsius kunde man säga, att 
hans misslyckande med Ingeborg berodde på att han skrev en tragedi, som verk
ligen var i Racines anda. Just därför fick han ej röna uppskattning. Han stod 
ensam, på en gång före och efter sin tid. I så måtto är det riktigt, att Dalin 
är »modernare», såsom det heter i avhandlingen. Det är tydligt, att Celsius till 
skillnad från Dalin icke har kontakt med den samtida franska litteraturen. Han 
förkroppsligar ett det svenska 1700-talets dilemma: diktaren av icke klassisk typ 
stelnar under tvånget, medan den som har sådan läggning blir oförstådd. Den 
i stram dräkt skrudade lidelsen passar nämligen inte i svenskt 1700-tal, i en 
borgerlig och upplysningsoptimistisk miljö.

Därmed är man inne på det biografiska och psykologiska planet, ett område, 
som Dr Breitholtz inte funnit anledning att närmare gå in på. När en omvär
dering av en författares verk företagits, såsom skett med Brynilda här, vore det 
väl dock naturligt att undersöka, om resultaten passa in i den bild vi ha av för
fattaren. I själva verket visar denna avhandling, om man sammanför resultaten 
beträffande Dalin, att vår uppfattning av hans utvecklingsgång är både osäker och 
bristfällig. Ett sådant konstaterande hade kunnat göras på ett par sidor.

Olof Celsius d. y. var ingen stor nydanare som Dalin, men han har dock skrivit 
ett drama, vilket, såsom Dr Breitholtz’ visar, är märkligt för sin tid och vilket av
slöjar en intressant författarpersonlighet. Den biografi, som meddelas i avhand
lingen är ytterst knapp. Förklaringen härtill torde vara den, att avhandlingen är 
utbruten ur ett större genrehistoriskt arbete, där biografiska och psykologiska 
synpunkter med rätta icke hört hemma. Men sådant som arbetet föreligger känns 
avsaknaden av en mera djupgående Celsius-biografi som en brist, särskilt som det 
knappast är troligt, att någon annan forskare finner anledning att ta upp ett sådant 
ämne. Måhända kunde en biografiskt lagd undersökning ha kastat ljus över de 
dunkla orsakerna till att Ingeborg så hastigt sjönk i glömska, kanske kunde den 
ha förklarat, varför Celsius’ icke erkänner detta drama, som han dock måste ha 
insett vara något icke obetydligt. Det förefaller, som om Ingeborg på ett helt 
annat sätt än Brynilda vore ett personligt diktverk, något som Dr Breitholtz nog 
också haft på känn, fast han icke direkt utsagt det. En biografisk bakgrund vore 
vid anläggandet av en dylik synpunkt oundgänglig. Den stilutveckling, som otvi
velaktigt kan följas i Celsius’ tillfällighetsdiktning, hade vid ett utförligare biogra
fiskt studium också fått framträda tydligare liksom den intressanta krets i Uppsala, 
Celsiernas och Ihres, från vilken Olof Celsius d. y. utgick.

Med denna anmärkning har jag dock icke velat beteckna den biografiska littera
turforskningen som den enda saliggörande. Tvärtom hälsar man Dr Breitholtz’ 
avhandling som ett självständigt, högst berömvärt försök att gå vägar, som i vårt 
land mera sällan beträdas. Att utbrytningen ur ett större sammanhang givit av
handlingen en monografisk karaktär, som framhäver genrehistoriens begränsning, 
är en annan sak.

Dr Breitholtz’ avhandling ger faktiska resultat, har metodiskt intresse och är 
ovanligt lättläst. Den är till slut också fullt tillförlitlig beträffande uppgifter och 
hänvisningar.

Erik Hörnström.


