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burlesk som tidigare, vilket i sin tur är en förutsätt-
ning för övergången från den ohöviska Bacchi Or-
den till det betydligt mer höviska sällskapet Par Bri-
cole. Förändringen sägs ha att göra med Bellmans 
nya roll som hovpoet. Tydligt är också att framfö-
randet vid denna tid inte längre försiggår hemma 
hos Lissanders utan i andra lokaler. Lind lanserar 
den inte helt orimliga hypotesen att det i stället är 
hovmannen Elis Schröderheim som numera överta-
git rollen som ordensspektaklens beskyddare (250). 
Något starkt stöd för den hypotesen föreligger inte, 
men Lind har utan tvivel rätt i att en förändring 
föreligger. Frågan är dock om inte den avgörande 
förändringen äger rum redan i och med sångspelet 
Bacchi Fest 1771, som skildrar en sammankomst i na-
turens sköte och med ett relativt obetydligt inslag 
av ordensritualer. Noteras bör att texten till Bacchi 
Fest inte återfinns i någon av Lissanders handskrif-
ter, däremot i Bellmans egenhändiga handskrift En 
Stuf rim, som är en gåva till Elis Schröderheim 1780.

Å andra sidan skall man kanske inte heller över-
driva betydelsen av ordenstexternas utveckling från 
ohöviskt till höviskt. Burleska och ”ohöviska” inslag 
finns hela tiden med, men de poetiska och pastorala 
inslagen växer successivt i omfång och betydelse för 
att slutligen kulminera 1783 i det stora och impo-
nerande allkonstverket Bacchi Tempel, avsett för 
offentligheten och utgivet av trycket i en av brö-
derna Martin vackert illustrerad bok 1783. Då hade 
sällskapet Par Bricole redan grundats sedan några 
år tillbaka (1779), och dess ledamöter bör rimligt-
vis ha ingått i kretsen av bokens tilltänkta köpare.

I ett avsnitt med rubriken ”Par Bricole och arvet 
från Bacchi Orden” (271–284) utreder Peter Lind 
förtjänstfullt vilka traditioner som överförts från 
Bellmans ursprungliga ordensparodier till det ännu 
existerande ordenssällskapet. Utan tvivel är det i 
denna överföringsprocess som de mest ohöviska 
motiven och sedvänjorna rensas ut för att ersättas 
av annat. Ceremonierna blir som han framhåller 
mer värdiga, retoriken mindre absurd. Vad Lind 
också kunde ha påpekat är att de sånger från Bac-
chi Orden som fortfarande ofta sjungs i Par Bricole 
just är de höviska och anständiga, ofta med pasto-
rala och naturlyriska inslag, till exempel ”Bacchus 
vi dyrka”, ”Böljan sig mindre rör”, ”Bort allt vad oro 
gör”, ”Klinga nu med klarinetter”, ”Vem är som ej 
vår broder minns” etcetera. Den som i dag bevitt-
nar en sammankomst i Par Bricole kan i själva ver-
ket finna det ganska svårt att förstå att sällskapets 
ursprung faktiskt är en burlesk parodi, eller travesti, 
på det seriösa ordensväsendet.

Avslutningsvis återkommer Peter Lind till frå-
gan om vad skämtet i Bacchi Orden egentligen går 
ut på. Han kommer fram till att där finns en satirisk 
drift både med ordensretoriken och med de fylleris-
ter som med föga framgång försöker uppträda som 
ordensriddare, men att detta trots allt inte är det 
mest väsentliga. Snarare handlar det om att skapa 
en frizon för den bacchanaliska glädjen under mot-
tot: ”Just nu, just här kan just vi tillsammans skratta 
åt världens dårskap” (291).

Det är inte en orimlig sammanfattning. Som 
framgått ovan menar jag visserligen att Peter Lind 
i sin inriktning på parodi och burleskt skämtande 
har undervärderat betydelsen av de pastorala och 
naturlyriska inslag som förekommer redan i de ti-
diga ordenskapitlen från 1760-talet och starkt do-
minerar i det stora avslutningsverket, 1783 års Bac-
chi Tempel. Jag menar också att Lind ibland över-
drivit betydelsen av grotesk situationskomik under 
själva det teatrala framförandet av dessa texter, och 
att han i sin tolkning kunde ha gjort bättre bruk av 
handskrifternas vittnesbörd, speciellt ”Lissander 3” 
och Bellmans egenhändiga koncept i den Gulan-
derska handskriften. Inte desto mindre har Peter 
Linds avhandling fört forskningen om Bacchi Or-
den ett stort stycke framåt, framför allt genom att 
visa hur denna fiktiva skämtorden förhåller sig till 
samtidens seriösa ordnar och genom att visa hur 
det som sägs och utspelas i texternas scenarier sva-
rar mot 1700-talets retoriska normer.

Lind har alltså levererat ett viktigt bidrag både till 
Bellmanforskningen, ordensforskningen och reto-
rikforskningen. Det är glädjande att se dessa bort-
glömda och svårt försummade texter komma till 
heders igen. Man får dock hoppas att flera forskare 
nu följer Lind i spåren, ty mycket återstår att göra 
innan ordensdiktningen blivit till fullo presente-
rad, tolkad och inplacerad i det bellmanska förfat-
tarskapet som helhet.

Lars Lönnroth

Robert Azar, Förnuftets auktoritet. Upplysning och 
legitimitet hos La Motte, Thorild och Kundera. In-
stitutionen för litteratur, idéhistoria och religion, 
Göteborgs universitet. Göteborg 2014.

Robert Azars doktorsavhandling Förnuftets aukto-
ritet. Upplysning och legitimitet hos La Motte, Tho-
rild och Kundera är framlagd i ämnet litteratur-
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vetenskap, men har en frågeställning som lika väl 
skulle ha lämpat sig inom idéhistoria. Avhandling-
ens syfte är att anlägga ett nytt perspektiv på upp-
lysningsberättelsen. Det är en berättelse om ”hur 
den västerländska människan successivt har kom-
mit till självinsikt och lämnat sina förfäders myto-
logiska världsåskådning bakom sig”, eller med Max 
Horkheimers och Theodor Adornos ord: ”myten 
om hur myterna besegrades” (11). Upplysningen 
är visserligen en beteckning på en historisk epok, 
men epokdefinitionen blir inte vägledande för un-
dersökningen. Myten om upplysningen har utövat 
sin auktoritet över det västerländska tänkandet un-
der en betydligt längre tidsrymd, vilken till stor del 
sammanfaller med moderniteten. Huvudaktören 
i denna berättelse är det självtänkande autonoma 
jaget (det cartesianska subjektet), vilket frigör sig 
från traditionens och de tyranniska institutioner-
nas auktoritet.

Hur legitimeras då avståndstagandet från aukto-
riteter och människans nyvunna självständighets-
strävan? Upplysningsberättelsens utan jämförelse 
viktigaste begrepp är förnuft, som vanligen ställs 
mot tradition, institution, myt och villfarelse. De 
ständigt återkommande hänvisningarna till förnuf-
tet, vilka framstått som självklarheter inom upplys-
ningsberättelsen, har emellertid inget självklart på 
förhand givet innehåll, påpekar Azar. Inte sällan 
kopplas det förnuftiga till det naturliga, men även 
natur är ett undflyende begrepp som kan fyllas med 
olika betydelser.

För att granska konstruktionen av det förnuft 
som legitimerar uppgörelsen med traditionens 
auktoritet har Azar valt att studera tre författare: 
den franske skribenten och översättaren Antoine 
Houdart de La Motte (1672–1731), den svenske po-
eten och filosofen Thomas Thorild (1759–1808) 
samt den tjeckiske romanförfattaren och essäisten 
Milan Kundera (f. 1929). Urvalet kan te sig över-
raskande. Varför just dessa tre? Tyvärr lämnas lä-
saren i ovetskap om vilka särskilda omständighe-
ter som motiverat sammanförandet av dessa förfat-
tare från skilda historiska epoker och språkområ-
den. Läsaren kommer dock att så småningom upp-
täcka att La Motte, Thorild och Kundera represen-
terar tre vitt skilda sätt att förhålla sig till förnuft 
och tradition.

Det forskningsläge som Azar tar avstamp i består 
av en rad klassiska behandlingar av upplysningen 
som Adornos och Horkheimers Dialektik der Aufk-
lärung (1944), Peter Gays The Enlightenment. An 
Interpretation (1966–69) och Norman Hampsons 

The Enlightenment. An Evaluation of its Assump-
tions, Attitudes and Values (1968). En viktig teore-
tisk inspiratör är den franske rättshistorikern Pierre 
Legendre (f. 1930), vars ”dogmatiska antropologi” 
betraktar historien genom psykoanalytiska kate-
gorier. Några av Azars viktigaste analysverktyg är 
hämtade ur Sigmund Freuds teori om fadersmor-
det (i Totem und Tabu, 1911–1912). Brottet med tra-
ditionens auktoritet kan nämligen ses som söner-
nas uppror mot fadern. Bland de teoretiska verk-
tygen märks även Marcel Mauss gåvoteori (Essai 
sur le don, 1923). Dessa teoretiker förser författa-
ren med en särskild sorts ”optik”, särskilt ägnad att 
synliggöra de olika relationer som uppstår vid tra-
derandet av ett arv: fadern och barnen, givaren och 
mottagaren, vilka binds till varandra genom aukto-
ritet respektive skuld. Några närmare upplysningar 
om de metoder som tillämpas vid läsning och tolk-
ning av källorna lämnas inte, förutom konstate-
randet att upplysningsberättelsen kommer att be-
traktas genom ”en främlings blick” (19), något som 
tycks signalera en strävan till kritisk distans. Inled-
ningen uppger att avhandlingen är skriven på två 
distinkta nivåer: å ena sidan relateras de tre förfat-
tarna till upplysningsberättelsen med dess åtskil-
liga kontexter, å andra sidan görs närläsningar av 
de tre författarnas texter för att se hur just de legi-
timerar sina litterära projekt med hjälp av upplys-
ningsberättelsen.

Det första undersökande kapitlet handlar om 
den franske författaren och översättaren Antoine 
Houdart de La Motte och hans översättning av 
Homeros Iliaden från 1714, en skrift som orsakade 
en debatt kallad La Querelle Homerique som blev 
den sista och avgörande dispyten i striden mellan 
den gamla och den nya skolan (La Querelle des an-
ciens et des modernes). La Motte tillhörde den mo-
derna falangen och hans översättning, som byggde 
på en något tidigare översättning av Anne Dacier, 
var kraftigt omarbetad och anpassad till samtidens 
smak. I en jämförelse mellan La Mottes översätt-
ning, Homeros egen grekiska text och Anne Daci-
ers ordagranna prosaöversättning visar Azar hur La 
Motte anpassat sin översättning enligt tre princi-
per: ”förkristnande, vergilianiserande och versaille-
serande” (77). Med utgångspunkt i La Mottes över-
sättning och dess förord undersöker Azar hur det 
moderna tänkandet rättfärdigar brottet med tra-
ditionen. Hänvisningar till traditionens auktoritet 
ersätts hos La Motte med hänvisningar till förnuf-
tet. Uppgörelsen med Homeros auktoritativa po-
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sition kan beskrivas som ett fadersmord i freudi-
ansk mening. Framför allt handlar det om ett mord 
på symbolisk nivå – en brytning med traditionen, 
men kopplingar finns även till tidens språkbruk då 
Homeros inte sällan verkligen beskrevs som dikt-
konstens fader. Då Homeros betraktades som he-
lig, kan detta brott också beskrivas som ett slags 
blasfemi, menar Azar.

I anslutning till La Motte utforskar Azar vad han 
kallar ”strukturella likheter” i de processer som på-
gick under tidigmodern tid och som utgör en del 
av upplysningsberättelsen, framför allt den veten-
skapliga utvecklingen med förgrundsgestalter som 
Galileo Galilei, Francis Bacon och René Descartes. 
En viktig parallell utgör Martin Luthers uppgörelse 
med den katolska kyrkans auktoritet. För att be-
skriva tidigmoderna tänkares sätt att närma sig san-
ningen myntar Azar neologismen aletiologi: san-
ningen nås antingen genom att ackumulera kun-
skaper i en tradition per via di porre, eller i motsatt 
riktning, per forza di levare, genom att skala av de 
avlagringar som traditionen producerat. La Motte 
representerar den senare vägen, som också karakte-
riserar moderniteten som sådan. De italienska ut-
trycken är hämtade från Michelangelo Bounarrot-
tis skildring av en skulptörs arbetsmetoder. Männi-
skan som sätter sig emot Homeros auktoritet med 
hänvisning till sitt eget förnuft har många likhe-
ter med det autonoma subjekt som framträder hos 
Descartes, och som av tradition också fått spela hu-
vudrollen i upplysningsberättelsen.

Avhandlingens andra del behandlar Thomas 
Thorilds estetiska revolt mot de rådande klassicis-
tiska idealen. Det huvudsakliga undersökningsob-
jektet är den prisbelönta dikten Passionerna från 
1781. Här rör det sig inte bara om en estetisk re-
volt, utan även en politisk. I en bredare social och 
politisk kontext kan Thorild betraktas som en upp-
lysningsman. Azar lyfter fram sambanden mellan 
Thorilds litterära stil – de romantiska exklamatio-
nerna – och de idéer han förmedlar. När Thorild 
revolterar mot den fransk-klassicistiska doktrinen 
vänder han sig nämligen också mot en specifik upp-
fattning av förnuftet. Thorild använder sig i regel 
inte av begreppet förnuft, men desto oftare skriver 
han om sanningen. Thorild legitimerar sina san-
ningsanspråk genom att hänvisa till naturen, hjär-
tats rättigheter, ”sanningens och känslans rike”, den 
gudomliga inspirationen och vansinnet. Här skiljer 
han sig från La Motte. Revolten är politiskt laddad. 
Om franskklassicismen var aristokratisk, represen-
terar Thorild det borgerliga. Han revolterade mot 

institutionerna inte för att han såg dem som tyran-
niska, utan för att han gärna ville se en mera rätt-
vis form av institutioner. I sanningens och känslans 
rike räknas inte börd, titlar och rikedom. Thorilds 
”upplysta frondör” plågas inte av den tragiska skuld 
som andra typer av rebeller kunde känna i exem-
pelvis den attiska tragedin eftersom den har upp-
hävts genom en ny sorts rättskänsla som får genom-
slag i Sturm und Drang-rörelsens estetik. Azar lyf-
ter även fram religionens betydelse: den naturdyr-
kande Thorild beskrivs bland annat som en ”Spi-
nozistisk präst” (201).

Avhandlingens tredje och sista del behandlar 
Milan Kunderas syn på romankonstens väsen och 
uppgift. Källmaterialet är Kunderas romaner och 
en rad essäistiskt reflekterande texter om roman-
konsten. Kundera försvarar romankonsten i en tid 
som han uppfattar som en tid av nedgång och for-
mulerar en ny etik för att rädda upplysningsberät-
telsen som förlorat sin trovärdighet efter de båda 
världskrigen. Hans försvar av upplysningstraditio-
nen är samtidigt ett estetiskt och politiskt mot-
stånd mot den sovjetiska invasionen av Tjeckoslo-
vakien hösten 1968. Kundera förlägger romankon-
stens början hos Cervantes, ”romankonstens fader”, 
som alla senare romanförfattare sägs stå i skuld till. 
Sålunda återupprättar han traditionens auktoritet 
i strid med det cartesianska förnuftet och lägger 
grunden för en romanens etik i värderelativismens 
tid. Cervantes upplysning är något annat än Des-
cartes vetenskapliga och framstegsbejakande upp-
lysning som mötte hos La Motte. Romankonstens 
etik är en kunskapens etik – här åsyftas kunskap i fe-
nomenologisk mening. Den kunskap som legitime-
rar romanen är kunskap om den mänskliga livsvärl-
den. Den estetiska legitimeringen är otillräcklig.

Azar vill likväl visa att Kunderas romanförfat-
tare även är en arvtagare till det cartesianska sub-
jektet och dess objektiverande och distanserande 
förfaranden och stildrag (ironi, die erlebte Rede) 
som motsätter sig det känslosamma förnuftet som 
analyserats fram hos Thorild. Enligt Kundera kan 
konstverket inte rättfärdigas genom dess expressiva 
känslouttryck. Han tar avstånd från lyrismen, nå-
got som han anser känneteckna de unga. Hans ro-
manförfattare är rationell och objektiv: ”Det cer-
vanteska förnuftet blottlägger myterna, profanerar 
dem, visar på deras löjeväckande intighet” (299 f.). 
Vidare berörs barndomen, en epok som roman-
författaren måste distansera sig från, och Kunde-
ras hemhörighet i den anti-lyriska modernistiska 
traditionen i Centraleuropa.
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Avhandlingens upplägg är onekligen originellt 
– de tre författarna representerar tre olika san-
ningsstrategier med vittgående estetiska implika-
tioner. Upplysningsberättelsen innehåller betyd-
ligt mer än den successiva befrielsen av det själv-
tänkande autonoma jaget. La Mottes cartesianska 
förnuft och Thorilds känslosamma förnuft frigör 
sig båda från auktoriteten utan att känna någon 
skuld, medan Kunderas cervanteska förnuft söker 
sig tillbaka till traditionen och erkänner att det står 
i skuld till romankonstens fader. Här sluts cirkeln.

Azars framställning är överflödande idérik och 
uppbådar en sällsynt intellektuell energi. Tempot 
är högt, nya teman, uppslag och tanketrådar avlö-
ser varandra i snabb takt. Tidvis tycks dock upp-
slagsrikedomen bli ett hinder för en mera syste-
matisk fördjupning och konsekvent uppföljning av 
teman som introduceras. Den komparativa ansats 
som annonseras i inledningen följs inte upp fullt 
ut i avslutningen. En jämförelse mellan de under-
sökta författarskapen borde ha givits ett betydligt 
större utrymme för att knyta samman avhandling-
ens olika argumentationslinjer.

En allvarligare invändning gäller Azars sätt att 
hantera tidigare forskning. Framför allt gäller det 
den inledande studien om La Motte. Om behand-
lingen av Thorild sker i dialog med Stellan Arvid-
sons och Horace Engdahls studier, så bortser analy-
sen av La Mottes verk från stora delar av den forsk-
ning som uppstått kring receptionen av homerisk 
diktning och tidigmodern översättningshistoria. 
Renässansens relation till Homeros belyses av Azar 
genom några citat av Petrarca, som ensam tillåts re-
presentera hela epokens synsätt, av Azar karaktäri-
serad som nostalgi. Ett verk som kunnat nyansera 
bilden är Philip Fords De Troie à Ithaque. Récep-
tion des épopées homériques à la Renaissance (2007), 
en fyllig kartläggning av de skiftande konjunktu-
rerna för homerisk epik. Några andra verk av rele-
vans är Homer’s Original Genius. Eighteenth-Cen-
tury Notions of the Early Greek Epic (1688–1789) av 
Kristi Simonsuuri (1979) och Julie Candler Hayes 
Translation, Subjectivity and Culture in France and 
England 1600–1800 (2008). Även dessa undersök-
ningar presenterar en rad resultat som bestrider 
Azars antaganden och tolkningar. Att betrakta La 
Mottes översättning som ett ”fadersmord”, det vill 
säga en total uppgörelse med traditionen och en av-
rättning av Homeros, är inte helt övertygande. Så 
menar exempelvis Simonsuuri att La Mottes sätt att 
parafrasera Homeros inte var särskilt radikalt mot 
bakgrund av rådande litterär praxis och att det inte 

heller var hans mål att åstadkomma en total bryt-
ning med traditionen. Det huvudsakliga målet för 
hans kritik var de som dyrkade Homeros okritiskt 
(Simonsuuri, 52). Marcel Mauss gåvoteori som bil-
dar grunden för Azars syn på traderingen av litte-
rära verk ter sig som mindre lämpad för receptions- 
och översättningsstudier därför att den – åtmin-
stone så som den framställs i avhandlingen – för-
utsätter ett övertagande av oföränderliga helheter. 
Varje ingrepp i diktarens text betraktar Azar som 
en blasfemi. Men reception är sällan en fråga om 
direkt övertagande av ett äldre arv och även över-
sättningsarbete innebär oftast adaption eller bear-
betning. Azars tillvägagångssätt skulle dock kunna 
ursäktas med hänsyn till hans syfte att kartlägga po-
sitionsförskjutningar i en symbolisk ordning – må-
let är att blottlägga en traditionens och traditions-
brottets djupstruktur, vars kontrastrika dramaturgi 
inte tillåter några mellanlägen mellan den binära 
motsatsen tradition/brott.

Ännu mer förvånande ter sig Azars beslut (22) 
att helt bortse från Richard Mortons Examining 
Changes in the Eighteenth-Century French Trans-
lations of Homer’s Iliad by Anne Dacier and Hou-
dar de La Motte (2003), en studie som undersöker 
La Mottes översättningsprinciper. Morton ställer 
samma fråga som Azar och kommer fram till lik-
artade resultat. Där Azar skriver att La Motte an-
passat sin översättning till tidens decorum och ge-
nomfört ett ”versailleiserande” (77), visar Morton 
på anpassning till rådande smak, decorum och ho-
vets galanta etikett (Morton, 27, 34, 95). Även för-
hållandet till Vergilius och kristendomen berörs av 
den senare. Särskilt värdefull hade en dialog med 
Morton varit med tanke på att Azars egen analys 
endast behandlar tre av La Mottes drygt 4000 ver-
ser, medan Morton analyserar flera hundra.

Avsnittet om Kundera framstår som avhandling-
ens starkaste och dess bidrag till litteraturvetenska-
pen som tyngst vägande. Resonemangen är väl för-
ankrade i det omfattande källmaterialet och skärps 
genom ett tydligt fokus. Resultaten är både intres-
santa och originella.

Som helhet betraktad röjer avhandlingen författa-
rens stora beläsenhet och kärlek till den västerländ-
ska idétraditionen, en passion som endast motvil-
ligt tycks underordna sig den akademiska avhand-
lingsgenrens format, och som därför gärna söker 
sin tillflykt i ett mer essäistiskt präglat arbets- och 
framställningssätt. Språket är livligt och varierat, 
stundom också kraftigt figurerat. Bland metafo-
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rerna intar ljusmetaforer en särställning. En åter-
kommande bild är västerlandets nedgående sol. 
Olyckligtvis framgår det dock inte alltid om per-
spektivet är Azars eget, källornas eller sekundär-
litteraturens. Ett drag som tenderar att äventyra 
framställningens vetenskapliga reliabilitet är för-
fattarens vilja att förse läsaren med generaliserande 
historiska översikter över ämnen utanför undersök-
ningens huvudfåra. Azar går gärna långt tillbaka i 
historien för att skissa utvecklingslinjer över sekler 
och årtusenden, ofta med stöd i enbart några en-
staka historiska källor och utan referenser till tidi-
gare forskning. Fotnoterna introducerar uppslags-
rika utvikningar, ibland dock på bekostnad av rele-
vanta källhänvisningar. Vid klassikercitat på främ-
mande språk uppges som regel aldrig vilka origi-
nalutgåvor som använts. En tiondedel av verken i 
litteraturförteckningen följer inte den alfabetiska 
ordningen, och en rad verk saknas helt.

Bortsett från de ovan anförda kritiska synpunk-
terna är det oväntade mötet mellan La Motte, Tho-
rild och Kundera både intressant och fruktbart. 
Här fokuseras och nyanseras några av modernite-
tens viktigaste frågor i en djärv och kreativ, om än 
bitvis obändig, framställning.

Kristiina Savin

Eva Fjellander, Myndighetsperson, själasörjare eller 
driftkucku. En studie av prästgestalter i svenska ro-
maner 1809–2009. Artos. Skellefteå 2014.

Titeln på Eva Fjellanders doktorsavhandling, Myn-
dighetsperson, själasörjare eller driftkucku. En studie 
av prästgestalter i svenska romaner 1809–2009, sam-
manfattar med all önskvärd tydlighet vad som vän-
tar läsaren på de sammanlagt 387 sidor som boken 
utgör. Avhandlingen är en undersökning av hur 
lutherska präster gestaltas i romaner, samt därut-
över en och annan novell, skrivna på svenska i Sve-
rige och Finland, från och med 1809, med Fredric 
Cederborghs Otto von Trasenberg som det tidigaste 
exemplet, till och med 2009, med Margareta Lind-
holms Jag går över det frusna gräset som det yngsta. 
Studien är ”typologiskt-tematisk” (sic), heter det i 
avhandlingens syftesbeskrivning (12), det vill säga 
prästgestalterna ordnas efter en begränsad uppsätt-
ning kategorier med avseende på deras respektive 
roller eller funktioner i berättelserna. Fjellander un-
dersöker hur dessa funktioner, vilka anges redan 
i avhandlingens titel – myndighetsperson, själa-

sörjare och driftkucku – upprepas och nyanseras 
under de 200 år som utgör den undersökta peri-
oden. Dessa typologins huvudtyper indelas i sin 
tur i ett mindre antal undertyper. För myndighets-
personen är dessa ämbetsbäraren, patriarken och 
förebilden; för själasörjaren är de församlingsher-
den, predikanten, biktfadern och troskämpen; för 
driftkuckun är de hycklaren, hatobjektet och skratt-
spegeln. Avhandlingsförfattaren understryker att 
det inte är en historisk-kronologisk undersökning, 
även om historiska, i synnerhet kyrkohistoriska, re-
sonemang ofta får bilda den bakgrund emot vilken 
romanerna läses. Således sätts prästrollens förvand-
lingar under dessa två sekel inom parentes till för-
mån för den ahistoriska typologin.

Som påpekas i genomgången av den tidigare 
forskningen saknar avhandlingen någon egent-
lig motsvarighet både inom och utanför Norden. 
Några liknande undersökningar på tyskt, franskt 
respektive engelskt område refereras i avhandling-
ens inledning, men då skillnaderna mellan den fö-
religgande och de tidigare studierna överväger, lå-
ter Fjellander dessa förbli okommenterade i den 
resterande avhandlingen. Emellertid saknas refe-
renser till E. N. Tigerstedts avhandling Det reli-
giösa problemet i modern finlandssvensk litteratur 
från 1939, en avhandling som bland annat innehål-
ler ett längre kapitel om prästgestaltningar. Tiger-
stedt behandlar flera av de aspekter som Fjellander 
tar upp, exempelvis den hycklande prästen, men 
han låter i högre grad än sin efterföljare de litte-
rära tolkningarna genomsyras av prästrollens his-
toriska förvandlingar.

De teoretiska utgångspunkterna finner Fjellander 
hos en grupp litteraturforskare som på olika sätt 
intresserat sig för vårt förhållande till fiktiva gestal-
ter. Hos Stanfordprofessorn Blakey Vermeule hit-
tar hon en ingång till hur vi ska förstå människors 
sällsamma intresse inte bara för fiktiva gestalter utan 
också för kändisar och andra människor som vi ald-
rig kommer att möta. Vermeule menar att dessa in-
tressen förenas av en hunger efter social informa-
tion, en hunger som hon förknippar med männi-
skans evolution men som har fått ökad betydelse i 
och med moderniteten, då vi i högre grad än tidi-
gare har blivit tvungna att förlita oss på främmande 
människor och förutspå deras handlingar. Kort och 
gott handlar det om skvaller. Genom sådana tekni-
ker som tankeläsning, machiavellisk intelligens och 
avslöjandefantasier förser författaren läsaren med 
social information som vi kan omsätta i våra egna liv.




