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att skriva på franska, små discours om olika förelagda 
ämnen, brev, presentationer av historiska pesoner som 
kunde tjäna som exempla och poetiska texter. Utbild
ningens syfte var att flickan skulle föra sig väl i salong
erna och uppfylla konversationens krav. Metoden var 
retorisk -  därav titeln »Salongsretorik» -  men denna 
retorik var av annat slag än den pojkar utbildades i. Det 
gällde inte för en flicka att kunna hålla tal, inte att 
kunna disputera och opponera, inte att argumentera pro 
et contra utan att konversera muntligt och skriftligt.

Materialet har studerats tidigare, i uppsatsen »En 
svensk adelsdam på 1600-talet» av Ernst Meyer 1889. 
Hansson kommer genom noggranna analyser till resul
tat som skiljer sig ganska mycket från Meyers. Man far 
här en klok och kunnig demonstration av vad retorik 
innebar i praktiken under 1600-talet. Vi får också en 
inblick i vad en adelsflicka läste och lärde sig. Det har 
ibland diskuterats om kvinnorna verkligen läste Mme 
de Scudérys gigantiska romaner, som ställde stora krav 
på sina läsare. Beata Rosenhane var representativ för 
sin tid. Något säkert svar kan inte ges, därför att mate
rialet inte bevarats så som skett i Beatas fall. Men det är 
troligt att hon var ganska representativ för den bildade 
adeln.

Som alltid är det ett nöje att läsa Stina Hansson, som 
skriver en god svenska utan onödig lärdomsapparat. 
Den här gången har vägen från första utformning till 
tryck kanske varit lite för snabb. De alltså, som ibland 
förekommer tätt på sidorna, borde ha decimerats. Vissa 
sakfel hittar man också. I en not (s. 39 not 49) identifie
ras »tyska prinsessan» som »en av prinsessorna av 
Hessen, döttrar till den blivande Karl XI:s syster». Karl 
XI hade ingen syster. Det är svårt att säga vem som 
åsyftas. Karl X Gustavs syster Eleonora Catharina var 
sedan 1646 git med Friedrich av Hessen och vistades i 
Stockholm. Hon var 1651 troligen kvar i Sverige, då 
hennes man tjänstgjorde i svenska armén. Hon kan 
därför kallas den tyska prinsessan. Men hon hade 
åstadkommit en skandal genom att 1647 nedkomma 
med en dotter, Juliana, vars far var en fransk musiker. 
Det är lite svårt att tro att hon fick delta i processionen. 
Men hovet hade kanske överseende med skandalen. S. 
44 sägs Schering Rosenhane ha rest till Thöm år 1656. 
Det borde stå Thom (po. Torun), känd stad och fästning 
i Polen.

Med Salongsretorik har Stina Hansson gett ett viktigt 
bidrag till svensk kvinnohistoria.

Bernt Olsson

Anders Cullhed: Solens flykt. Från barocken till Octa- 
vioPaz. Bonniers. Stockholm 1993.

Det klagas ibland över att svenska litteraturvetare rör 
sig inom så snäva områden. Det är sällsynt att dokto
rander väljer ämnen utanför det svenska språkområdet 
och nästan lika sällsynt att de väljer att skriva om litte
ratur före 1800-talet. Och inte mycket bättre är det med 
deras intressen, när de fortsätter efter disputationen.

Sådana omdömen dementeras med kraft av Anders 
Cullhed. Han disputerade 1982 på en -  utmärkt -  av

handling om Lindegrens Mannen utan väg. Sedan dess 
har han vidgat sitt område både i tid och rum. Vittnes
börd om detta lämnar han i en samling av studier, som 
han kallat Solens flykt. Studierna -  så vill Cullhed kalla 
dem och inte essäer -  rör så skilda ämnen som Faulkner 
och Lucidor, Hermann Broch och Octavio Paz, Baude- 
laire och Pessoa. Cullhed påstår själv i förordet att de 
till synes disparata ämnena inte hålls samman av ett 
tema, men tidsbegreppet återkommer flera gånger, och 
något slags sammanhang skapas också av det man 
skulle kunna kalla det tidlöst barocka i litteraturen.

I den första studien, med titeln »Om Faulkner, tiden 
och barocklyriken», visar Cullhed vad tiden betyder för 
Faulkner. I flera av hans romaner finns ingen berättelse 
i kronologisk följd, och under hans litterära skapande 
döljer sig en strävan att komma från klocktiden. Med 
utgångspunkt i Quentins långa inre monolog i The 
Sound and the Fury resonerar Cullhed om tidsbegrep
pet hos Falulkner, som han ställer samman med ba
rockens tidsmedvetande sådant det framträder hos 
poeter som Quevedo, Donne, Kuhlmann och vår Luci
dor. Det är tankeväckande sammanställningar.

Lucidor ställs sedan själv i fokus i studien »Barock
poeten Lucidor». Det är också här tidsmedvetandet och 
dess uttryck som uppmärksammas. Cullhed sätter Luci
dor högt som poet. Han vågar till och med påstå att han 
är »av europeiskt format» och om två av Lucidors 
gravdikter säger han att de är »de enda värdiga mot
styckena till Donnes Anniversarys». Cullheds kringsyn 
i Europeisk litteratur gör att man vill ta sådana omdö
men på allvar. Vad gäller reflexionerna över tidsbe
greppets paradoxalitet kan Lucidor mäta sig med vem 
som helst, och det är roligt att Cullhed visat på detta. 
Men det kan inte förnekas att det språk Lucidor använ
de fortfarande hade brister.

I studien om »Den bortvände Baudelaire» betonar 
Cullhed något som lätt kommit att skymmas bort av allt 
tal om diktarens modernitet och roll som föregångare 
till de moderna ismerna, nämligen att Baudelaire mot
tog och vidareförde ett arv från romantiken. Med, tycks 
det mig, all rätt betonar Cullhed »sprickorna» i Baude- 
laires korrespondenstanke, det ironiska och ifrågasät
tande. Likheter med detta finner Cullhed bortom ro
mantiken, hos barockens diktare. Helt nytt är det inte: 
Walter Benjamin, som kom till Baudelaire från sina 
studier om barockteatem, hade öga för det »barocka» 
hos Baudelaire, men Cullhed kan göra övertygande 
preciseringar både av det som påminner om barocken 
och det som skiljer. Själv har jag många gånger frappe
rats av hur mycket av barockdiktare det finns i Baude
laire, och då tänker jag inte bara på teman.

Barockpoetema levde och skrev före subjektivitetens 
tid. Att söka ett personligt jag hos dem vore felaktigt. 
Romantiken ställde jaget i centrum. Men redan i ro
mantiken -  på olika sätt hos både Friedrich Schlegel 
och Novalis -  fanns tankar som ledde till upplösning av 
jaget som lyriskt centrum och från Rimbaud till Mal
larmé har diktarna följt den vägen. Sitt mest extrema 
uttryck får denna modernismens centraldogm hos por
tugisen Femando Pessoa. Han skrev under olika namn 
och gjorde det så att man inte skulle förstå annat än att 
det rörde sig om olika författare. I »Femando Pessoa:
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fyra röster om ett enda ögonblick» ger Cullhed dem rätt 
som håller på dessa pseudonymers autonomi. Cullhed 
demonstrerar med utgångspunkt i det nu, det enskilda 
ögonblick, som finns hos alla pseudonymerna, att var 
och en gör på sitt sätt med detta nu.

Ett helt annat men lika viktigt författarskap behandlar 
Cullhed i »Hermann Brochs Sömngångare». Mot bak
grunden av det totala medvetandet om värdenas förfall 
försöker Broch i sin trilogi ge möjlighet för ett quand 
même, en ton som tränger genom larmet.

De återstående studierna gäller den litteratur som 
blivit Cullheds främsta forskningsområde på senare tid, 
den spanskspråkiga. »Elegikem Cemuda» och 
»Octavio Paz och poesins träd» ger utmärkta, engage
rade presentationer av ett par av den spanskamerikans
ka litteraturens främsta, och »Den spanskamerikanska 
litteraturen» är en kort men informationsrik exposé 
över en viktig del av världslitteraturen, som stått i 
uppmärksamhetens centrum under ett par årtionden, 
men ändå i sin helhet inte är särskilt känd hos oss.

De åtta studierna, som allesamman är välskrivna och 
väldokumenterade, riktar vår uppmärksamhet mot 
viktiga, tidigare inte observerade sammanhang. De 
animerar oss att tänka vidare.

Bernt Olsson

Stellan Arvidson: Harmens diktare. Thorild II. Carls
sons 1993.

Vid fyllda 91 år har Stellan Arvidson utgivit andra 
delen av sin stora biografi över Thomas Thorild: Har
mens diktare. Första delen, Passionernas diktare 
(1989), mötte både ros och ris. Bo Lindberg talade i 
Svenska Dagbladet om »den gode biografens spårsinne 
och entusiasm», Horace Engdahl i Dagens Nyheter om 
»detektivisk kärlek», Torkel Stålmarck i Samlaren 
1991 om »en mängd nya rön och nya infallsvinklar» 
samt »unika insikter när det gäller Thorilds person, 
miljöer och intellektuella utveckling». Ett drag som 
ofta påtalades var framställningens stora utförlighet 
(förutom Lidberg, Engdahl och Stålmarck även Staffan 
Bergsten i Upsala Nya Tidning och Magnus von Plåten 
i festskriften till Kjell Espmark, Poesi och vetande, 
1990). Kritik riktades bl.a. även mot begränsningar i 
den litterära analysen (von Plåten, Stålmarck) och en 
tendens att anakronistiskt presentera Thorild som »en 
föregångare till senare tiders radikaler» (Lindberg).

I första delen skildrades Thorilds väg under de 23 
första åren (1759-82), fram till debuten som litterär 
revoltör med tävlingsdikten »Passionerna». Andra 
delen omfattar de följande elva åren, en tid då det litte
rära upproret alltmer förenas med politisk och social 
opposition. Viktiga etapper är t.ex. Thorilds egen tid
skrift Den Nye Granskaren, hans memorial om tryck
friheten under riksdagen 1786, den stora dikten 
»Harmen» -  Thorilds våldsamma uppgörelse med hela 
det politiska och religiösa etablissemanget, som gett 
volymen dess titel - , det s.k. revolutionsbrevet till Pehr 
Tham 1787, upplevelserna i London både av proletaria
tets misär och av franska revolutionens utbrott. Tho-

rilds opposition kulminerar med processen och lands
förvisningen 1792-93, som avslutar andra delen. Under 
Tysklandstiden, antyder författaren, skulle Thorild 
lägga fram »ett klart socialistiskt program» i Rätt, eller 
alla samhällens eviga lag (1794). Tysklandsåren, fram 
till skaldens död 1808, blir föremål för den planerade 
tredje delen av biografin.

Stellan Arvidson presenterar bondsonen Thorild 
genomgående som en folkets man, motståndare till den 
gustavianska hovkulturens »politesse». I estetiskt avse
ende framstår Thorild under hela den behandlade peri
oden som en anhängare av Sturm und Drang-rörelsen, 
som han enligt Arvidson lärt känna 1781 genom sin be
kantskap med tonsättaren Kraus och dennes krets (en i 
sig intressant och trovärdig hypotes, som framfördes i 
del I och som i del II blivit till ett faktum).

Boken är indelad i 25 kapitel av olika längd, som 
ägnas ömsom särskilda Thorildtexter, ömsom viktiga 
episoder i hans liv, t.ex. vistelserna i Uppsala resp. 
England, ömsom privatlivet och vänkretsen; till detta 
kan bl.a. läggas en välskriven presentation av »Thorilds 
Stockholm» och specialundersökningar av »den tho- 
rildska ’skolan’» och »Thorild och teatern». Tyngd
punkten i biografins andra del ligger i den ytterst om
sorgsfulla redovisningen och diskussionen av Thorilds 
skrifter och forskningen kring dessa.

Stellan Arvidson, som alltsedan sin doktorsavhand
ling 1931 intresserat sig för Thorilds filosofiska åskåd
ning, utreder i detalj hans förhållande till tänkare som 
Spinoza, Shaftesbury eller d’Holbach. Eftersom Tho
rilds politiska och sociala uppror spelar en så central 
roll i Harmens diktare, hade man önskat att också hans 
idéer om staten och samhället satts in i ett större sam
manhang -  såväl den svenska diskussionen under fri
hetstid och gustaviansk tid som den europeiska debat
ten. Ansatser finns här och var men ingen systematisk 
framställning. Man hade även önskat en mer nyanserad 
undersökning av Thorilds politiska och sociala inställ
ning. I kapitlet om Den nye Granskaren t.ex. skulle en 
analys av begreppet »Folket» varit klargörande (»hvar 
Medborgare», oavsett stånd -  eller en bestämd sam
hällsklass?). Och hur förhåller sig Thorilds »folkliga» 
grundvärderingar till den intelligensaristokratiska syn 
som Stellan Arvidson också talar om? (Enligt 
»revolutionsbrevet» 1787 skall ju det nya samhället 
styras av genier och hjältar.)

Genom att så starkt betona Thorilds radikalism tycks 
mig Stellan Arvidson tendera att underskatta det ambi
valenta hos honom. Å ena sidan förkastelsedomen över 
etablissemanget, hänförelsen när franska revolutionen 
bryter ut -  å andra sidan drömmen om att bli hovfilosof 
hos Gustaf III, bönerna om hjälp i brev till Svenska 
Akademiens sekreterare Rosenstein och kungagunst- 
lingen Armfelt. Thorilds ekonomiska beroendeförhål
landen har kartlagts i Gunnar Sahlins avhandling För
fattarrollens förändring och det litterära systemet 
1770-1795 (1989). Även en revolutionär måste äta!

Också Thorilds litterära produktion präglas av ambi
valens. Han kan skriva både trotsiga Sturm und Drang- 
verk och regelrätta hyllningsdikter -  och dessutom 
gjuta in ett subversivt budskap i en traditionell form, 
som i dikten över Gustaf III:s återkomst efter italienska




