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Recensioner av doktorsavhandlingar

Stefano Fogelberg Rota, Poesins drottning. Chris-
tina av Sverige och de italienska akademierna. Nor-
dic Academic Press. Lund 2008.

Drottning Christinas litterära verksamhet i Italien 
har hittills getts en undanskymd plats i de biogra-
fier som skrivits om den svenska drottningen i exi-
len. Poeterna i hennes krets ställdes inför uppgiften 
att motivera den självbild av storhet som Christina 
ofta framställde i sina egna texter. Central för dessa 
italienska diktargruppers framträdanden blev den 
på 1600-talet inflytelserika arcadiska myten som 
resulterade i en vida spridd herderomantik kring 
det gudomliga i naturen. Det arcadiska temat för-
utsatte antikens poetiska vision om pastorala land-
skap och lantliga idyller där människan blir synlig 
mot bakgrund av sin hjordinstinkt. Temat fördju-
pades av poeterna, herdarna och pastorerna i Acca-
demia dell’Arcadia, som grundades 1690, året efter 
Christinas död. Poeterna i denna ännu verkande 
romerska akademi diktade om det fridfulla her-
delivet och tog sig fiktiva herdenamn för att mar-
kera sin pånyttfödelse. De infogades på så sätt i den 
fortskridande fiktionen om händelserna i det arca-
diska landskapet.

Christinas hovpoet Alessandro Guidi fick vid 
sitt inträde bland arcadierna det nya namnet Er-
ilo Cleoneo, akademins grundare Giovanni Maria 
Crescimbeni kallades Alfesibeo Cario, hyllnings-
sångaren över Christina år 1700, Michael Cappe-
lari, benämndes Olenio Liceata. Christina själv fick 
som postumt vald till akademins beskyddare nam-
net Basilissa, grekiska för kejsarinna eller drott-
ning. Ett porträtt som arcadierna lät utföra avbil-
dar henne i hermelinskinn framför Bosco Parrasio, 
den skog som växer på bergssluttningarna där enligt 
myten poesins källflöde Helicon rinner upp. Aka-
demins emblem var en syrinx, en panflöjt med sju 
pipor, omgiven av lager- och ekblad.

Stefano Fogelberg Rota undersöker i sin av-
handling Poesins drottning det traditionella häv-
dandet att denna litterärt betydelsefulla scen för 
italiensk poesi, Accademia dell’Arcadia, grundades 

i Rom 1690 i anda och mening att vara en arvta-
gare till Christinas egen kungliga akademi, Accade-
mia Reale, som hade verkat från 1674 och framåt. 
Avhandlingens utgångspunkt är att forskningen i 
Sverige har avstått från att kommentera Christinas 
roll som förebild för de italienska akademikerna. 
Likaså har hennes insats för att omvandla den lit-
terära scenen genom att stödja den nya poetiken i 
Petrarcas efterföljd förbisetts, trots att denna linje 
kommer till uttryck både i hennes egen kungliga 
akademi och i Accademia dell’Arcadia. Litteratur-
vetare i Italien har å sin sida ignorerat Christinas 
roll i omvandlandet av den italienska poesin i ar-
cadisk riktning eftersom de inte närmare studerat 
hennes liv som mecenat.

Fogelberg Rota utreder på vilket sätt Christina 
som mecenat och förnyare kom att ha en omväl-
vande roll i poesins utveckling i Italien. Han menar 
att Arcadia-akademikerna framförallt ville knyta 
an till hennes status som drottning eftersom de ville 
ta över hanteringen av hennes namn och rykte, det 
sociala anseende som ledde till hennes i Rom stora 
kulturella kapital. Arcadierna gjorde därför stort 
väsen av att Christina själv var poet. Arcadia-med-
lemmen Alessandro Guidi presenterade madriga-
len Io sono il Tempo alato – Jag är den bevingade 
Tiden – som exempel på hennes litterära försök. 
Den lyder:

Jag är den bevingade tiden
Ödets höge Styresman.
Universum skall störta under några fruktansvärda 
ögonblick,
förvandlat till det stora intet.
Som en enda gåva
beslöt jag att förskona från min grymhet
mörkren och avgrunderna.
Hör ditt Öde, hör,
O du, som så hotfullt skrider fram:
även du kommer att försvinna.

I Fogelberg Rotas översättning framstår dikten som 
upphöjd och dramatisk. Men han formar sin läs-
ning av dessa händelser efter den litteraturhisto-
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riska grupperingen New Historicism med företrä-
dare som den brittiske renässansvetaren Stephen 
Greenblatt. De ansluter sig till Michel Foucaults 
välkända uppmaning att se maktrelationer i litte-
rära texter: det finns alltid en dominerande diskurs 
som ifrågasätts av andra diskurser. Alessandro Gui-
dis framförande av Christina-dikten i Arcadiernas 
krets 1692 ses därför i avhandlingen som en strategi 
i syfte att överta Christinas kulturella kapital, att 
knyta an till hennes furstliga status. Efter sitt fram-
förande deponerade Guidi dikten i arcadiernas ar-
kiv. Med denna handling uppvisade han och lade 
beslag på bilden av Christina som Basilissa för arca-
diernas räkning. Tidigare hade Christina själv låtit 
sig hyllas av poeterna i sin kungliga akademi för att 
de på så sett skulle bekräfta och upprätthålla hennes 
roll i Rom som regina, det vill säga i en social posi-
tion överordnad Roms adelsmän, men underord-
nad påven, och detta även efter abdikationen.

Christina strävade i sin kulturpolitik att etablera 
sig som den franske kungens egentliga jämlike (le roi 
soleil) och lyckades genom dessa anspråk nå en sär-
ställning i Roms kulturliv. Böcker och gåvor förära-
des henne ofta med den typiska dedikationen: ”alla 
sacra real maestà, regina Cristina di Svezia” – till det 
heliga kungliga majestätet, drottning Christina av 
Sverige. Hennes era som mecenat kom att hyllas 
som en sorts litterär monarki, i kontrast till den van-
liga tanken på poeternas samling till en litterär repu-
blik, en republica literaria korsande alla nationella 
gränser. I en kritisk manöver drar emellertid Fogel-
berg Rota slutsatsen att Alessandro Guidi måste be-
traktas som den egentlige författaren till dikten Io 
sono il Tempo alato eftersom denne bearbetar och 
utvidgar dikten i sitt poetiska arbete. Christinas bi-
drag kan på sin höjd ha varit att ge en idéskiss. Det 
är ett faktum att Christina hade en spegel designad 
av Bernini, vars ram omgärdas av en åldring som 
representerar den bevingade tiden. Därför kan vi 
förmoda, säger avhandlingsförfattaren, att hon be-
ställde madrigalen på samma sätt som hon beställde 
spegeln. Men behöver man vara så skeptisk? Var-
för kan hon inte själv ha skrivit denna korta dikt? 
Det förblir en gåta. I själva verket fanns i den före 
detta drottningens konstsamling en allegori av den 
bevingade tiden, utförd av Girolamo Mazzola-Be-
doli, som på ett mycket träffande sätt liknar Chris-
tina-diktens ”höge styresman.” ( J. Q. van Regteren 
Altena, Les dessins italiens de la reine Christine de 
Suède. Nationalmusei skriftserie. Stockholm 1966. s. 
73). Drottningens konstnärliga ådra kan inte alltid 
reduceras till att nådigt ha bett andra om hjälp.

Det intressanta med den romerska Accademia 
dell’Arcadia är att dess poeter ville upprätta en he-
gemoni över poesin i Italien, tydligt visad när man 
lät grunda så kallade ”kolonier” i flera andra italien-
ska städer. Efter bara några decennier fanns det över 
2 600 arcadie-medlemmar i Italien. Genom dessa 
arcadiska småakademier förde man ut fiktionen om 
Arcadia som modell för den poesi man var intres-
serad av att sprida. Decorum, dvs. värdiga former, 
och buon gusto dvs. den goda smaken, blev ledstjär-
nor i arcadiernas diktning. Arcadierna synes ha ve-
lat föra vidare den katolska hierarkins världsupp-
fattning genom att ”vulgarisera” kyrkans höga och 
andliga teman, ner genom rangsystemet för att nå 
de visserligen nobla, men världsliga, deltagarna i 
arcadiernas krets. Påvedömet ville med denna scen 
för poeterna strama till och likrikta den italienska 
litterära miljön. På samma sätt var Christinas egen 
akademi, Accademia Reale, offentlig endast i den 
mån som kyrkliga dignitärer utgjorde majoriteten 
av åhörarna. Hon upprättade till och med en så 
kallat hemlig eller privat akademisession, en ”ac-
cademia segreto”, där man på förhand bestämde 
vilka ämnen som skulle belysas. De fick aldrig strida 
mot den katolska trons anda. Som konvertit i be-
roendeställning utövade hon i denna krets sträng 
självcensur.

Som Fogelberg Rota visar finns en bred tradi-
tion av analyser av arcadiernas poesi, där man ofta 
framhäver att de i första hand bedrev en nyttobe-
friad verklighetsflykt till en idyllisk och abstrakt 
värld. En intressant sådan analys kommer från ideo-
logikritikern Benedetto Croce som ansåg att det 
finns en form av ”högre” poesi som är förmedlare av 
ideal viktiga för mänskligheten; den är oberoende 
av historien och behöver inte vara en avspegling av 
samhället, utan är i allt väsentligt en självständig 
skapelse. Därutöver finns en mer allmän litteratur 
som är viktig för att den förmedlar en epoks tids-
anda. Croce hävdar nu provokativt att arcadiernas 
diktning trots allt inte är en del av en sådan ”högre” 
poesi, utan kallar den kort och gott en ”pseudo-po-
esi”. Arcadiernas diktning hade en anpasslig tillfäl-
lighetskaraktär och gav inte uttryck för personliga 
poetiska visioner. Croce menar att arcadierna krets 
likväl var historiskt viktig som förnyare av det ita-
lienska samhället genom sin spirande rationalism, 
att jämföra med den föregående barockens dunkla 
utstrålning av känslouttryck.

Stefano Fogelberg Rota framhåller hur den Ar-
cadiska akademins ideolog, Crescimbeni, i sin pas-
toralroman Arcadia (1708) beskriver en magnifik 
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scen där tolv nymfer samlas vid Christinas fiktiva 
gravmonument för att instifta den Arcadiska aka-
demin. Flera av de första arcadiernas fjorton poe-
ter/herdar hänvisade till formerna för Christinas 
egen kungliga akademi, Accademia Reale. Men 
medan en handfull poeter från Christinas Accade-
mia Reale blev intagna som medlemmar i den Ar-
cadiska akademin, så hade ingen alls av de 14 grun-
darna framträtt i hennes akademi. Avhandlingen 
konstaterar att det finns en viktig skillnad mellan 
dessa två akademier: Accademia Reale bedrev pro et 
contra debatt om allmänkulturella och moralfiloso-
fiska ämnen, medan Accademia dell’ Arcadia var en 
helt och hållet litterär akademi med uttalat språk-
ligt syfte. I opposition mot marinismens svulstiga 
bildspråk ville de återgå till Petrarcas enklare och 
direktare poesi, ett poetiskt program som Christi-
nas kungliga akademi också hade genomdrivit.

Marinismen är uppkallad efter poeten Gio-
vanno Baptista Marino och kännetecknas av ovän-
tade sammanställningar av ord och poetiska bil-
der, så kallade ”concetti”, som är till för att väcka 
förundran hos åhöraren. Marinismen ger uttryck 
för ett slags ”häpnadens poesi” skriver Fogelberg 
Rota. Arcadierna ville istället betona det verklig-
hetstrogna, och det tydligt och klart tänkta – på-
verkade, säger man, av stilen i Descartes och Ga-
lileos vetenskapliga skrifter på folkspråken. Den 
nye anföraren för denna språkförändring var den 
gamle Petrarca. En modern kritiker som citeras i 
avhandlingen gör i detta sammanhang observatio-
nen att det är paradoxalt att en rörelse som ville be-
tona förnuftets överlägsenhet och den goda sma-
kens seger över den dåliga, iklädde sig herdars och 
nymfers gestalt, bekransade med ekblad och spe-
lande på panflöjter.

För att klargöra arcadiernas beroende av den 
svenska drottningen beskriver Fogelberg Rota de 
italienska litteraturhistoriska verk som betraktat 
Accademia dell’Arcadia. Han refererar pregnant de 
senaste årens flitiga Christinastudier i Italien, där 
det har framkommit en mängd nya enskilda aspek-
ter som ännu inte integrerats i något mer omfat-
tande biografiskt verk. Exempelvis har det bedrivits 
arkivforskning om Christinas konstsamling, om 
hennes skulpturer, om rekonstruktionen av hen-
nes rum i Pallazzo Riario, om hennes vetenskapliga 
intressen, om olika konstföremål ur hennes sam-
lingar, om hennes musiker och hennes teatersce-
ner, om hennes tilltänkta gravmonument som ald-
rig blev utfört, om de alkemiska instrument hon 
lämnade efter sig och de astrologiska förutskickel-

ser som hon satte stort värde på, etc. Snart kommer, 
kan vi tillägga, en nordisk kommitté att ge ut drott-
ningens franska maximer i en ny utgåva.

Stefano Fogelberg Rotas bidrag i Poesins drott-
ning är att återge akademiernas organisation och 
aktivitet i Christinas krets, samt att ge några nog-
grant utvalda exempel på hur deras debatter be-
drevs för att på så sett skapa en tydligare bild av 
Christinas roll som mecenat. Hon ville i sin kung-
liga akademi se en återgång till den klassiska retori-
kens regler, till de klassiska lyrikerna Vergilius, Ovi-
dius och Horatius och till renässansens visionära 
poeter: Dante, Petrarca, Tasso och Ariosto. Ana-
lysen blir emellertid svår att utföra eftersom käll-
materialet är starkt begränsat på grund av histori-
ens destruktiva vändningar i form av dokumentens 
skingrande vid auktioner efter Christinas död, vid 
arkivstölder av Napoleons armé och vid det därpå 
följande skeppsbrottet då 17 av 18 volymer akade-
miprotokoll sjönk till medelhavets botten. Det vi 
vet är därför bara en bråkdel av mötenas innehåll, 
närmare bestämt de 23 ämnen som diskuterades un-
der åren 1674–1675.

Då majoriteten av protokollen för alltid gått för-
lorade väljer Fogelberg Rota istället analysera en 
rad diktsviter i Christinas krets där man kan ta fasta 
på den poetik, det poetiska program, som skrevs i 
anslutning till Christinas akademier och till Acca-
demia dell’Arcadias möten. Framförallt rör det sig 
om Benedetto Menzinis De arte poetica (1688) som 
knöts till Christinas kungliga akademi och Gian 
Vinzenso Gravinas Della ragion poetica (1708) som 
avsåg ett program för Accademia dell’Arcadia. Men-
zini söker klarhet och enkelhet, en återhållsam pet-
rarkism, medan Gravina önskar en trognare åter-
gång till antiken. Dikterna skall på ett sätt vara 
verklighetstrogna och inte bara vara kedjor av me-
taforer eller drastiska uttryck. Fogelberg Rota skri-
ver att de skall vara sannolika, vilket får ses i över-
förd mening. Ändå bör poeten, anser Gravina, fylla 
rollen som upphöjd siare och skald, som gudabenå-
dad profet i Dantes efterföljd, snarare än att enbart 
låta sig inspireras av Petrarcas kärlekslyrik.

Avhandlingen granskar den mytologiska bild av 
Christina som kännetecknar dikternas tema och 
innehåll. Vi får följa den tidiga bilden av drottning 
Christina som den kyska Diana och samtidigt som 
Minerva, den visa Pallas Athena. Eller rättare sagt, 
den svenska drottningen sägs överträffa Pallas ge-
nom sitt sätt att leda Parnassen. Den katolska pro-
pagandabilden av henne som seklets konvertit och 
trons trofé får stort utrymme, med bland annat en 
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nästan filmatisk återgivning av Christinas trium-
fatoriska inträde i Rom genom Porta dell Populo, 
dagen före julafton 1655, en bildsekvens ursprungli-
gen given av italienska betraktare. Det är emellertid 
i mitt tycke problematiskt att avhandlingen upp-
höjer den katolska positionen till ledande diskurs. 
Poeternas bild av Christina är innefattad i den ka-
tolska kyrkans behov av att manifestera trons tri-
umf, men det hade varit möjligt att problematisera 
denna bild eller ge den en nutida kritik. Framställ-
ningens höga stil och poetiska konsekvens hade 
kanske då störts, men analysen hade vunnit i mer 
relevans.

Vi får se att den officiella bilden av drottningen 
förändras med det sammanhang som den uttrycks 
i. Christina blir en fiktiv figur. I Stockholm fram-
träder bilden av den unga drottningen först som 
Diana i form av kysk jägarinna. Därpå som Diana 
i en anda av förtäckt äktenskapsvägran – framför-
allt i de hovbaletter som spelades på slottet kring 
åren för hennes kröning 1650, till exempel i Stiern-
hielms version av Den Fångne Cupido, originalets 
La Diane victorieuse – den segrande Diana. Slutli-
gen kan man ana drottningen i form av den Diana 
som pulserar som dold älskarinna i undertexten till 
Alessandro Guidis poetiska verk Endymion (1692), 
där Christina representeras av Diana i den kyska 
Kynthias gestalt. Avhandlingen pekar ut Kardinal 
Azzolino som det objektiva föremålet för Kynthias 
kärlek i dikten till Endymion. Samma förhållande 
framträder i Francesco Lemenes utkast till en dikt-
svit för Christina om Narcissos.

Fogelberg Rota poängterar att han inte kom-
mer att använda Christinas maximer till att belysa 
hennes roll som mecenat. De är för svårbestämda 
kronologiskt och varierar i sina ståndpunkter, me-
nar han. Detta anser jag vara ett misstag eftersom 
ett tiotal maximer redan i Stolpes utgåva från 1959 
av Les Sentiments Heroiques berör poesin, musiken 
och mecenatskapet. Hör bara på denna:

Poesien är alla sköna konsters själ. Om den bör 
man veta
tillräckligt för att känna den och för att rätt  
bedöma den,
det är rent av tillåtet att skriva vers, när det är kär-
leken som
dikterar dessa, men man får inte gå så långt, att 
man gör sig
till yrkespoet. (s. 50)

Christina ansluter sig också till det skisserade po-
etiska programmet:

Den goda smaken [le bon sens] är ett slags quin-
tessens av allt
som är gott och möjliggör en rätt bedömning av 
tingen. (ibid.)

En diskussion av dessa och övriga maximer i samma 
avsnitt kunde gett perspektiv på akademiernas val 
av språkinriktning.

Avhandlingsförfattaren vänder blicken till den 
toscanske poeten Vinzenso de Filicaias hyllnings-
dikt om Christina som en kunglig sol som förgyl-
ler poeternas sekel. Hon är den ständiga solen, som 
dock är på väg att dala i solnedgång. Solens glans 
som på detta sätt avtar och sedan åter antar i styrka 
anspelar på drottningens faktiska sjukdom och till-
frisknande, strax före hennes verkliga bortgång 
1689. Fogelberg Rota drar slutsatsen att Christina 
överflyttas till solguden Apollon, en bild som häm-
tar energi från samma mytologi som hennes yngre 
kollega Ludvig XIV använde för att representera sig 
själv som ”Le roi soleil” – Kung sol – vilket har stu-
derats av Peter Burke i den mycket spridda analysen 
The Fabrication of Louis XIV från 1992. I Rom, lik-
som i Paris, spelade skenet betydligt större roll än 
verkligheten. För Christina, menar Fogelberg Rota, 
var skenet allt, verkligheten ingenting.

Som krönet på avhandlingen återger Stefano Fo-
gelberg Rota centrala bilder ur Crescimbenis her-
deroman Arcadia från 1708. Här fiktionaliseras 
grundandet av Accademia dell’Arcadia genom en 
mytologisk pastoral som blandar fabel och historia 
i medveten efterföljd till Jacobo Sannazaros 200 år 
äldre idyll Arcadia (1504). Christinas fiktiva grav-
monument utgör ett outplånligt monument i Cres-
cimbenis arcadiska landskap. En amfiteater vid en 
cederskog blir arena för arcadiernas sångartävlan 
och är placerad alldeles intill Christinas gravmo-
nument som omringad av cypresser avgränsas från 
resten av landskapet. I närheten finns ett Tempel till 
Jesusbarnet, som vid sidan av drottningen är arca-
diernas beskyddare. Sinnebilden är från Vergilius 
fjärde eclogue om frälsarbarnets födelse, det barn 
som skulle växa upp och leda återskapandet av den 
gyllene tidsåldern, vilket Fogelberg Rota emeller-
tid inte utvecklar. Crescimbeni skriver med över-
tygande inbillningskraft hur Christinas gravurna 
är utmejslad med en relief som återger den långa 
latinska hyllningdikten i 12 sånger från sekelskiftet 
1700, Michael Capellaris Christinas sive Christina 
lustrata – Om Christinorna eller Christinas för-
soningsresa (lat. lustrum, försoningsaltare). Först 
Christina som den store krigarkungen Gustav II 
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Adolfs dotter, men som avslutar det förödande kri-
get. Därpå den Christina som ödet ledde till att av-
svära sig lutherdomen och avsäga sig kronan, och 
slutligen den nya Christina som med resan till Rom 
offentligen försonar sig med påvedömet och dess 
högsta person.

Fogelberg Rota nämner inte att verket ytterli-
gare glamoriserar den dyrkade konvertitens man-
liga identifikation i en gravyr: Christina klädd 
till Minerva upphöjs till himlen, lämnande kri-
gets symboler och en skulptur av en naken kvinna 
strödda på marken. Christina prisas följaktligen för 
att hon transcenderat det kvinnliga. Avhandlingen 
markerar däremot att hennes uppgift som upphöjd 
till Basilissa är att vara en ouppnåelig förebild för 
Arcadias kvinnliga poeter, vilka kring sekelskiftet 
1700 börjat bli antagna som medlemmar i skepnad 
av nymfer och herdinnor.

En översikt av händelserna ger vid handen att 
Christinas akademi bildas genom flera stadier:

• Descartes akademiförslag i Stockholm 1650
• Amaranterordens arcadiska inramning vid dess 

första fest 1653
• de akademiska träffarna hållna i Pallazzo Farnese 

våren 1656
• hennes Accademia Reales verksamhet från 1674
• Accademia dell’Arcadias hyllande av Christina 

när de utser henne som symboliskt överhuvud 
för sin verksamhet med titeln Basilissa, dvs. kej-
sarinna eller drottning, vid Arcadia-akademins 
grundande 1690, året efter hennes död.

• Samt slutligen hur dikten om detta skeende fik-
tionaliseras i Crescimbenis roman Arcadia från 
1708

Man kan tillägga att det arcadiska temat även 
fanns tillgängligt i Christinas boksamling. Hen-
nes bokkataloger förvarade i Vatikanbiblioteket 
visar att hon förvärvat Sannazaros samlade verk, 
inklusive hans Arcadia, samt Lopez de Vegas dito. 
(Ms. Vat. lat. 8171, f. 107, Ms. Ottob. lat. 2543, f. 
48v. BAV) Likaså, Isaac Vossius 1650 skriver från 
Stockholm till den irländske biskopen James Uss-
her of Armagh att han och drottningen planerar 
en akademi om kulturerna och språken i Bibelns 
kontext. Med liknande förhoppningar presente-
rade rabbinen Menasseh ben Israel en idé om att 
Christina skulle sponsra en serie som han kallade 
ett Bibliotheca Hebraica, inledd av en katalog över 
de viktigaste hebreiska skrifterna, med förklarande 
anmärkningar. Filosofen Descartes var under sin 

korta Stockholmstid inne på en annan linje och 
föreslog att svenskar skulle utses att mötas inbör-
des i en slags nationell akademi, på samma sätt som 
man gjorde i den franska l’Academie francaise i Pa-
ris. Christina fick dock annat att tänka på och ab-
dikerade innan vare sig någon akademi eller bokse-
rie förverkligats.

Ense med avhandlingsförfattaren kan vi se att 
de veckoträffar för lärda män som Christina inbjöd 
till på Stockholms slott inte var formaliserade och 
alltså inte bör betraktas som en akademi. Det var 
ändå i denna miljö som Christina grundlade sitt in-
tresse för att styra över konsterna och poesin. Den 
akademi som arrangerades till Christinas ära i Pa-
lazzo Farnese i Rom våren 1656 av poeten Francesco 
Maria Santinelli, var heller inte en formellt grun-
dad akademi, utan snarare en rad iscensatta möten 
med fastställt program i akademisk stil, om än inte 
en ”äkta” sådan.

Poesins drottning visar att Christina blev litte-
rärt motiv och själva anledningen till poeternas 
diktande. Avhandlingen lyfter fram de poeter som 
skrev under vad som har kallats ”Christinas sekel” 
i Rom och visar på hennes kulturpolitik i riktning 
mot enkelhet, upphöjdhet och etablerande av den 
goda smakens klara poetiska stil. Stefano Fogelberg 
Rota ger uttryck för hennes akademikers smak ge-
nom att ge ordet åt poeterna själva, främst Vin-
zenso de Filicaia, Alessandro Guidi, Benedetto 
Menzini och Francesco de Lemene. Han konsta-
terar att ingen av drottningens poeter var med vid 
grundandet av Accademia dell’ Arcadia och ingen 
av de 14 grundarna av den hade varit medlemmar 
i Christinas kungliga akademi. Detta förhållande 
ser han som huvudproblemet för idén om en di-
rekt kontinuitet mellan Christinas Accademia Re-
ale och arcadiernas diktning. Slutsatsen dras att ar-
cadierna var retrospektiva brobyggare över denna 
förkastningsklyfta.

Men som alternativ till att se en brytning med 
den ursprungliga gruppen av poeter i Christinas 
krets kan man förmoda att det här rör sig om ett ge-
nerationsskifte. Var det inte en yngre skara poeter i 
färd med att söka en scen som plockade upp Chris-
tinas gyllene äpple för att på så sätt skapa intresse 
för sig själva? Då är det inte en personell kontinu-
itet vi ska söka efter, utan helt enkelt de poetiska 
ansatser och de akademiska former som fördes vi-
dare för att återuppstå i den Arcadiska akademien. 
Denna uppgift har ju Fogelberg Rota egentligen 
också utfört, vad som saknas är ett direktare fokus 
på intentionerna bakom Crescimbenis så oväntat 
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intressanta herderoman Arcadia från 1708, det år 
som även Gravina publicerar sin teori om diktens 
möjligheter att gestalta visionär förmåga.

Istället för att framhålla att Arcadierna använde 
Christina som en klippfigur för sina egna kultu-
rella syften kan vi enas om att avhandlingen skär-
skådar ett föga känt skede i litteraturhistorien. Det 
visar sig relevant eftersom vi får en uppfattning om 
hur poetiska diskurser vinner hegemoni över andra 
diskurser och hur litterära scener når större infly-
tande.

Stefano Fogelberg Rota översätter innehållet i 
tidens komplicerade diktning, men hans översätt-
ningar känns ibland ”bättre” än originalen. Om 
han hade ha gått in på deras drag av tillfällighets-
vers, så hade akademiernas syfte tydligare proble-
matiserats. Men man får utgå ifrån att hans arbete 
är grundläggande. I sina kommentarer till händel-
serna kring diktarna håller han sig föredömligt nära 
källorna, ofta är de handskrifter. Vi får alltså nöja 
oss med att se några förhandsexempel på hur det 
ryktbara arcadiska temat vinner hegemoni i Ita-
lien – den förlösande kombinationen visar sig vara 
muntliga dikter, luxuöst påkostade scener och fik-
tionsformade rollspel.

Avhandlingsförfattaren har däremot förbisett 
att redovisa de andra akademier Christina var med-
lem av och beskyddare åt, vilka återges i den fullma-
tade Nationalmusei utställningskatalog från 1966. 
Christina sammankallade, som vi minns, sin Acca-
demia Reale från och med 1674, ett initiativ som 
återupplivade hennes tidigare akademiska mö-
ten från 1656. Men Giovanni Ciampinis Accade-
mia dell’Esperienze, även kallad Accademia fisico-
 matematico stiftades på ett möte i hennes Palazzo 
Riario 1677. Denna kontakt ledde till att hon också 
gynnade den vetenskapliga verksamheten i Acca-
demia degli Investiganti i Neapel. Hon iklädde sig 
dessutom rollen som beskyddarinna för Accademia 
degli Stravaganti i Collegio Clementina från 1678 
och i Orvieto för Accademia dei Misti, som hade 
som mål att odla Horatius’ sentens om att förena 
nytta med nöje.

Stefano Fogelberg Rota identifierar inte den ge-
nusbestämda diskursen, vilket innebär att Christi-
nas existentiella situation inte närmare berörs: Hon 
blir trons trofé, men hennes beroendeställning dis-
kuteras inte fullt ut. Avhandlingsförfattaren har i 
sin kritiska iver en viss tendens att frånkänna Chris-
tina kompetens, som när han ifrågasätter hennes 
lovprisade skicklighet i jakt, eller sanningen i att 
hon var avancerad i klassiska språk eller om hon 

alls kunde skriva poesi. Det kan vara frestande att 
vilja se en krass verklighet bakom den smickrande 
panegyriska diktkonst som tillägnas drottningen. 
Man frågar sig: Kan sådant överdrivet beröm verk-
ligen vara sant?

Men här leds den kritiska tanken fel eftersom 
det går att visa att Christinas kunskaper verkligen 
var betydande. I detta sammanhang är Leif Åslunds 
på många andra sätt träffande studie Att fostra en 
kung: Om Drottning Kristinas utbildning (Stock-
holm, 2005) inte en tillräcklig auktoritet. Det 
är således en allvarlig och påtaglig brist att båda 
dessa författare har missat innebörden i Frans Fe-
lix Bloks viktiga arbete Isaac Vossius and his Circle 
(Groningen, 2000). Christinas kunskaper i gre-
kiska och i neoplatonsk filosofi behandlas av Blok 
med precisa hänvisningar till de grekiska handskrif-
ter som drottningen fogat till sitt ansenliga bibli-
otek. Framgångsrik panegyrik överdriver, men är 
inte hela falsarier.

Det fanns vid denna tid av allt att döma en hel 
del nyplatoniker och efterföljare till de hermetiska 
skrifterna inom den romersk-katolska kyrkan. I 
juni 1674 anordnade Christina ett välbesökt col-
loquium i sin Accademia Reale som avhandlingen 
refererar. Här skulle den filosofiska skepticismen 
konfronteras med den historiska traditionen av 
visshet i tron, en tradition som hävdas stå diktkon-
sten nära. Akademins huvudnummer blev ett till-
bakavisande av pyrrhonisternas radikalt skeptiska 
lära, som i debatt med den antike filosofen Arcesi-
laos hade tvivlat på allt och hävdade att alla frå-
gor är oavgörbara. Talaren i akademin, kardinalen 
Albizzi, hävdar att Platons akademi snabbt förföll 
efter skeptikernas ankomst – en kristen akademi 
måste därför välja en annan mer illuminerad väg. 
Hans starkaste kritiska poäng var att skepticism 
av det allomfattande pyrrhonistiska slaget fram-
kallar bara en obstinat opposition mot auktorite-
ter, dessutom på ett osammanhängande, ”staccato” 
vis, som inte kan leda till någon som helst systema-
tisk insikt.

Stefano Fogelberg ser detta ur poetikens synvin-
kel, men det kan också förstås epistemologiskt. Det 
hävdas bestämt att tvivel kan ersättas av en heroisk 
dygd som kan bringas att styra intellektet som ett 
naturligt och lysande diadem. Ett tvivlande sinne 
kan bringas till visshet när själen blir upphetsad av 
ett poetiskt raseri (furore), ett upplyst sinnelag som 
når bortom varje försäkran grundad på stor sanno-
likhet eller på en konsensus av åsikter. Dantes Di-
vina Commedia visar oss högheten i denna visshe-
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tens övertygelse. Plutharkos’ berättelser om de an-
tika heroerna bekräftar att obeslutsamheten som 
skapas av skeptiskt tvivel inte har någon plats i stora 
nationers liv. För Albizzi finns inget allvarligt kvar-
dröjande problem i hävdandet av kunskap; inte hel-
ler finns det någon olöslig konflikt mellan vetande 
och tro. Istället hänvisar han blott och bart till en 
inre upplevelse av otvetydig säkerhet som upplevs 
i det kreativa skapandet. Det klassiska heroiska ar-
vet hölls högt av tidens filosofer och poeter, men 
även den katolska huvudfåran kunde bringas att 
tillämpa den rena inspirationens språkbruk.

Ur idéhistorisk synpunkt är det intressant att Al-
bizzi menar att detta den säkra övertygelsens ljus 
framställs klarast i den alexandrinska och herme-
tiska traditionen: i Mercurius Trismegistus’ verk 
Asclepios och Pimander, skrifter som Christina ti-
digt hade till hands i sitt bibliotek. (Ms.Vat. lat. 
8171, f. 64. BAV) Skrifterna visar, som Fogelberg 
Rota skriver, att de som fullkomnas i heroiska brag-
der befrias från sin kropp och tar sin boning i luf-
tens renaste skikt under månens krets, där de full-
komnas, just så som Aristoteles hävdat: heroisk 
dygd står över vår mänskliga natur (supra nos est). 
Eller som avhandlingsförfattaren tillägger: vi kan 
höja oss långt utöver vår naturligt givna förmåga. 
Albizzi framlägger till sist för ex-drottningen en eli-
tistisk mytologi: nobla, välborna människor – som 
exempelvis Alexander, Caesar och Darius – kan ge-
nom sina moraliska och heroiska dygder transfor-
meras till gudar. De lyser med solens glans, ett ljus 
som skiner starkare än alla andra zodiakens stjär-
nor. Kardinalen hänvisar till Aeneiden av Vergilius 
om hur Italien allt sedan Troja präglats av Akil-
les’ heroism. Innebörden är att drottning Chris-
tina tar plats i detta sällskap av stoiska heroer när 
hon avsäger sig sitt rike för att uppta den katolska 
tron. Om hon kan bli ett med solen, kan kardina-
lerna bli kungar, dvs. upphöjas till påvar. Nu när 
Italien har gett upp sitt imperium låter sig de klas-
siska dygderna återfinnas, i Kristi stora moder, den 
romersk-katolska kyrkan, menar Albizzi. Resulta-
tet blir att ett dogmatiskt hävdande av högre erfa-
renhet, en ljusglans av poetiskt kreativt skådande, 
skulle vara tillräckligt för att avvisa skeptikernas ar-
gument. Vi kan se att rationell objektivitet inte ens 
är målet, här framställs blott den kortaste vägen till 
heroiskt handlande.

Avhandlingen belyser även Amaranterorden, 
som vi kan tillägga återupplivandes under Gus-
taf III:s tid. När den svenske kungen besökte Va-
tikanen på sin italienska resa frågade han intres-

serat efter Christinas papper, men fick till svar att 
de inte kunde hittas i det ostrukturerade arkivet. 
Han blev däremot upptagen som medlem i Acca-
demia dell’Arcadia och fick ett personligt herde-
namn, Anassandro Cheroneo. (Vatikanrepresen-
tanten Santolini den 21 april 1784, noterat i K 427–
K428, vol. 34–35. nr. 21. Azzolinosamlingen. Riks-
arkivet, Stockholm). Gustav skissade redan nu på 
sin pjäs Drottning Christina (1785), som utspelar sig 
i Stockholm före abdikationen, och avslutas sceno-
grafiskt med en nattlig fest upplyst av talrika kande-
labrar utanför Magnus Gabriel de la Gardies palats 
vid strömmen, Makalös. En central scen i pjäsen ge-
staltar utdelningen av lagerkransar, mörkröda band 
och gördlar till herdarna och herdinnorna i Ama-
ranterorden. Texten är konstnärligt utformad efter 
Gustavs anvisningar av Johan Henric Kjellgren.

För att inspirera andra framträdde Christina 
själv på sina fester på Jakobsdal utklädd till her-
dinnan Amaranta. Ordensbandet var ”högrött” 
med fransar i guld och silver. (26 februari 1655 i 
Raimondo Montecuccolis resedagbok I Viaggi… 
Modena 1924). I Christinas egen skrift om orden, 
nu kallad Amarantens brödraskap (”Information 
sur la frairie d’Amaranthe”), talar hon hyllande om 
sig själv. Storartad skänker hon glädje till de del-
tagande, alla klädda i gudars och gudinnors skep-
nad. Festsalen var ”dekorerad som i Arcadien”. Hon 
anger själv ordens devis: Dolce ne sarà la memo-
ria. Minnet skall bli ljuvt. (Kristina: Brev och Skrif-
ter. Svenska klassiker, Atlantis. Stockholm 2006, 
ss. 67–69).

I ett lyckligt ögonblick har Stefano Fogelberg 
Rota funnit att Amaranterordens devis, ”Ljuvt i 
minnet”, är hämtad från 1300-talets store kärleks-
lyriker Petrarca, närmare bestämt från diktarens 
Canzoniere, nr. 126, fjärde strofen:

Da be’ rami scendea, (dolce ne la memoria),
una pioggia di fior sovra ’l suo grembo;…

Petrarcas dikt presenteras emellertid lite för an-
språkslöst i en fotnot med dessa två rader. Strofen 
ger i sin helhet ett djupare intryck:

Från alla grenar sjönk det
(och sjunker ljuvt i minnet)
ett regn av blommor ner i hennes sköte;
och själv satt hon där stilla,
ödmjuk i all sin ära,
och moln av kärlek täckte henne redan.
En blomma föll på fållen,
en på det ljusa håret –
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blankaste guld och pärlor
var hennes hår den dagen –
en lade sig på marken, en på vattnet;
en virvlade i fallet
och tycktes säga: Här härskar kärleken.
(Petrarcas Canzoniere i Göran O. Ericssons tolk-
ning 1996 i Litteraturens klassiker. Renässansens 
litteratur. Dramatik och lyrik. Norstedts. Stock-
holm 2003).

Det är tydligt att Christina bedårades av Petrar-
cas lyriska poesi och att hon med ordenssamman-
komsten ville befästa denna kärleksdikt djupt i sitt 
minne. Här finns känslostråk och älsklighet som 
inte tidigare varit kända i drottningens samman-
hang. Diktens rader om en kvinna med blomblad, 
guld och pärlor i sitt hår låter oss förstå att Chris-
tina var förälskad – i Ebba Sparre.

Om Crescimbeni återupplivar Sannazaros Arca-
diska värld från 1504, så återupplivar Poesins drott-
ning, politiken och strategierna kring Christinas 
akademier. Hon var otvetydigt både föremål för 
och inspiratör till poeternas diktning, och detta 
visas med all tydlighet av Fogelberg Rota. Hans 
material kommer trots avsaknaden av genusanalys 
välkomnas bland Christinaforskare, men förhopp-
ningsvis också för att de större dragen i litteratu-
rens utveckling under sent 1600-tal lyfts fram. Han 
borde fruktbart kunna gå vidare i denna position 
och speciellt då med Christinas krets av alkemiska 
poeter. Någon klassicist kan nu göra en liknande 
insats som hans kring de latinska hyllningsskrifter 
och dikter som lika ofta tillägnades drottningen. Av 
allt att döma kommer man med dessa nya perspek-
tiv på Christina som mecenat på nytt kunna analy-
sera hennes franska maximer, Les Sentiments He-
roiques – Heroiska erfarenheter eller sinnesrörelser 
– när de väl publicerats i sin helhet.

Susanna Åkerman

Helgason, Jon, Hjärtats skrifter. En brevkulturs ut-
tryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch 
och Johann Wilhelm Ludwig Gleim (Critica Litte-
rarum Lundensis). Lund 2007.

1761 träffades två diktare i Berlin som inte bara ur 
klassperspektivet var antagonister: Den väletable-
rade Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803), 
anakreontisk och patriotisk poet och spindeln i nä-
tet i det tyska 1700-talets brevkultur, därutöver en 
entusiastisk mentor i en vänkrets av manliga för-

fattare (med eller utan kändisfaktor) träffade Anna 
Luise Karsch (1722–91), en frånskild mor till fyra 
barn och före detta piga, mycket engagerad i sitt 
litterära skapande och sitt bildningsprojekt. Det 
muntliga samtalet transformerades till en omfat-
tande och mångfacetterad brevväxling. Breven kom 
även att handla om metakommunikation, känslor 
i förhållandet till språket och om själva brevskri-
vandet: Såväl det poetiska som det självbiografiska 
präglades av en retorisk autenticitetskod, och även 
denna kod togs upp till förhandling i det äkta och 
ärliga skriftliga samtalet. Först blev ’die Karschin’ 
en av Gleims mönsterelever, den enda kvinnliga 
förstås, och kan under en tid leva på sin penna, se-
nare satte hon sin nyförvärvade status på spel när 
hon formulerade en kvinnlig geni-estetik och blev 
inkräktare på ett homosocialt territorium. Gleims 
lansering av Karsch som både en ’tysk Sappho’ och 
’folklig naturbegåvning’ traderades länge i littera-
turhistorieskrivningen och bidrog till att bekräfta 
en poetisk arbetsuppdelning enligt Rousseau samt 
motsvarande könsspecifika narrativ i olika littera-
turhistoriska framställningar.

Avhandlingen Hjärtats skrifter. En brevkulturs ut-
tryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch 
och Johann Wilhelm Ludwig Gleim bidrar till att 
göra 1700-talets brevkultur åskådligt och levande 
och illustrerar samtidigt varför fördjupande och 
kontextualiserade fallstudier kan vara mer givande 
än mer överblickande framställningar. Den består 
av fem kapitel: I Inledning, II Brevkultur i den nya 
tiden, III Brevkulturens rollspel, IV Brevkulturens 
diskurser: Vänskap och kärlek samt det avslutande 
kapitlet V om Anna Louisa Karschs självbiografiska 
brev. Kapitel II och III är de mest omfattande.

I stället för att presentera en utförlig biografi 
av aktörerna i början – det finns dock en oriente-
rande kortbiografi i inledningen – väver författa-
ren in biografiska detaljer efter hand, vilket skapar 
nyanseringar vid rätt tidpunkt och samtidigt byg-
ger upp en spänning som är karakteristisk för hela 
avhandlingen och gör läsningen till en närmast lit-
terär upplevelse. Efter den inledningsvis breda kon-
textualiseringen utvecklas en spiralliknande rörelse 
inåt i brevtexterna och ”uppåt” mot litteraturteo-
retiska reflektioner, en rörelse som skulle kunna 
jämföras med den hermeneutiska cirkeln och som 
utan tvekan är ett läsarvänligt grepp. Den inter-
textuella horisonten i kapitlet om Karschs självbio-
grafiska brev tillfogar ytterligare en kontextuali-
sering genom sammanvävnaden av de självbiogra-
fiska exemplen, vilka omfattar ett spektrum från 




