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av Theokritos. Genom att på detta vis förlora perspekti-
vet bakåt, förlorade man i samma ögonblick kompassen
i umgänget med texterna. Ty när genrefrågan råkat på
glid, blev det genast fritt fram för att börja likställa idel
oskyldiga herdar med Vergilius själv eller med hans poli-
tiska motståndare.

En speciell betydelse intar därvid ett övergrepp som
Octavianus sägs ha begått mot Vergilius, när kejsaren
ville belöna sina soldater med vissa jordegendomar i sta-
den Cremona. Eftersom dessa jordlotter inte räckte till,
fortsatte han med att expropriera även jordegendomar i
den närbelägna staden Mantua, där Vergilius ägde ett
gods. Sedan Vergilius gått miste om godset, uppsökte
han kejsaren och yrkade på att få sin ägodel tillbaka.
Och när det första besöket misslyckats, återkom han och
försökte beveka kejsaren på nytt. Det sägs, att Octavia-
nus med tiden tillmötesgick skaldens hemställan. Och
därmed blev Vergilius för all framtid kejsarens närståen-
de vän och handgångne man.

Hur mycket av allt detta som är historiskt belagt, är
nu en fråga för sig. Marianne Wifstrand Schiebe under-
stryker, att man under tidig medeltid i själva verket visste
förhållandevis litet om Vergilii privatliv men att, när väl
den allegoriska ringdansen börjat, man glatt och ge-
schwint extraherade idel nya upplysningar lite varstans
ur Vergilii herdedikter och tog dem för kontanta som
historiskt pålitliga uppgifter. Modellen erinrar om den
som förekommer i homeriska sammanhang. Något an-
nat bevis för att Homeros skulle ha varit blind än att den
blinde sångaren Demodokos i Odysséens åttonde sång
antas ha varit ett självporträtt, föreligger inte. I Vergilius-
studiets historia räcker det med att en herde heter Ti-
tyrus och att texten nödtorftigt kan pressas till att påstås
handla om jordförvärv, för att saken skall anses klar. Åt-
minstone var det så för den inXytelserike Vergiliusuttol-
karen Servius, som i mitten av 400-talet anslog tonen
och som Wck efterföljare ännu långt fram i tiden, bland
annat i de s k Bernscholierna från 800-talet. Särskilt är
det den första och nionde eklogen som på detta sätt bli-
vit utsatta för biograWfanatikernas systematiska miss-
handel. Men i tredje eklogen har man också tyckt sig hit-
ta hänsyftningar på Vergilii litterära mellanhavanden
med samtida poeter.

Marianne Wifstrand Schiebe företar en genomgång
av Quintilianus’ retoriska huvudarbete som visar, att ef-
tervärlden för det mesta förbisett vad som faktiskt står att
läsa i boken beträVande det kniviga allegoribegreppet.
Allegori kunde hos Quintilianus avse mycket olika saker,
dels texter som betyder något annat än vad de faktiskt ut-
säger och som skapar sin underbetydelse medelst en
räcka av sammanhängande metaforer men dels också lit-
teratur som betyder något annat än vad den faktiskt utsä-
ger genom att blott och bart låta ett enstaka namn få stå
som täcknamn för ett annat. Det var tydligen denna sist-

nämnda form av ”täcknamnsallegori” som tillät de ti-
digmedeltida Vergiliuskommentatorerna att läsa Vergilii
herdedikter, som vore de ett slags nyckelromaner. Dess-
utom bidrog förstås kristen bibeltolkning till att främja
detta ymniga allegoriserande, låt vara att kyrkans skrift-
lärde mestadels letade fram en andlig, icke-historisk sig-
niWkans bakom den som sannfärdig historia uppfattade
texten, under det att däremot Vergiliusexegeterna gick
alldeles motsatt väg: att urskilja en konkret historisk
verklighet bakom icke-historiska och Wktiva herdeidyller.

Även den som inte är specialist på den period och de
problem som Marianne Wifstrand Schiebe behandlar
blir ofrånkomligen fängslad av hennes undersökning.
Hon driver sina resonemang med järnhård logik och
föredömlig stringens och tycks behärska materialsitua-
tionen suveränt. Får man döma efter denna lilla bok, har
den store klassikern Albert Wifstrands dotter sannerli-
gen inte vansläktats. Och framställningen drar upp
hermeneutiska problem av stor, principiell räckvidd. För
alla tolkningsteoretiker i vårt ämne – man får hoppas att
några av dem också äger litterära och litteraturhistoriska
intressen! – borde boken bli obligatorisk läsning.

Thure Stenström

Marie-Christine Skuncke & Anna Ivarsdotter, Svenska
operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik.
Bokförlaget Atlantis. Stockholm 1998.

Litteraturforskaren Marie-Christine Skuncke och
musikforskaren Anna Ivarsdotter, båda verksamma i
Uppsala, har förelagt sig en magniWk och väsentlig upp-
gift, när de systerligt förente och i fruktbar tvärveten-
skaplig symbios beslutat sig för att skildra den svenska
operans födelse mellan åren 1771 och 1792. Naturligtvis
är det ingen helt jungfrulig mark som de beträder. Hen-
rik Schück, Oscar Levertin, Johan Flodmark, Agne Bei-
jer, Lennart Breitholtz, Nils G. Wollin, Per Bjurström,
Richard Engländer, Einar Sundström, Martin Tegen,
Bertil van Boer, Lennart Hedwall, Alan Swanson och
många Xer har bearbetat viktiga och mindre viktiga del-
problem inom området. Och Erik Lönnroth har skrivit
sin bok ”Den stora rollen” om teater- och operakungen
Gustaf III.

Men ett försök att ge en mer samlad bild av den
svenska operans framväxt har ingen företagit tidigare.
Som pionjärer förtjänar Skuncke och Ivarsdotter både
respekt och beundran, allrahelst som de givit sig i kast
med ett mycket krävande ämne. Till en del ligger svårig-
heterna i att materialet är så heterogent och ojämnt beva-
rat. Av skärvor här och splitter där gäller det att lägga en
mosaik och ge en uppfattning om skeendet i stort. Men
viktigare är kanske, att materialet på några punkter – där
man gärna skulle ha önskat fylligare upplysningar – helt
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enkelt saknas. Libretti och partitur går det kanske att
återWnna, om man gräver djupt och systematiskt i arki-
ven och har tur. Men hur det konkreta uppförandet på
scenen tedde sig, vet man i regel mycket litet om. Möjli-
gen går det ibland att få en approximativ uppfattning
om vilka instrument som dåtidens orkestrar använde
och vilket spelsätt de tillämpade. Det värdefulla restau-
reringsarbete ifråga om tidstrohet som bedrivits av för-
grundsgestalter inom den nutida Early Music-traditio-
nen som Richard Norrington och Nicolaus Harnon-
court har härvidlag fört utvecklingen ett stort stycke
framåt. Men hur sjöng dåtidens sångare och körer? Den
svenske dirigent, som genom sitt arbete vid Vadstena-
akademien och Drottningholmsteatern hunnit längst i
utforskningen av 1700-talets uppförandepraxis, Arnold
Östman, brukar säga, att det ligger ett svalg befäst mel-
lan den sångteknik (efter modellen ”slank Puccini”),
som nuförtiden odlas av sångare utbildade vid Kungl
Operan och den som tillämpades på 1700-talet vid sam-
ma scen. Om nutida sångare och sångerskor verkligen
började sjunga som man gjorde på Gustaf III:s tid, skulle
publiken förmodligen tro sig lyssna till ett no-spel eller
till arabiska folksånger. Ty så alltigenom exotiskt och
främmande ter sig 1700-talets ”torra” sångsätt för mo-
derna öron! Även mycket framstående ”Early Music-
singers” brukar förfalla till ett vibrato och en legatotek-
nik, som är alltigenom främmande för 1700-talets kon-
ventioner. Och hur tillgick faktiskt instuderingen av en
opera mot slutet av 1700-talet? Hur hanterades till exem-
pel sådana grundläggande frågor som föreställningens
rytm och tempo? Eller olika ariors eller recitativs tempi?
Den som någon gång lagt märke till att en och samma
opera kan åstadkomma mycket olika helhetsverkan, ifall
den spelas på tre timmar eller på bara två och en halv,
inser problemets vikt.

Utifrån handböcker rörande uppförandepraxis och
utifrån bevarade sång- och musikstämmor eller med led-
ning av bevarade libretti och diverse anteckningar går
det naturligtvis, ibland, att gissa sig fram och uppställa
hypoteser. Men till full visshet går det sällan att komma.
Med stöd av vissa enskilda operabesökares berättelser
och utifrån föreliggande recensioner kan man få en viss
uppfattning om vad som faktiskt inträVade i det magiska
ögonblick, då en föreställning gick över tiljan. Men i be-
tydande utsträckning ligger hela den väsentliga sektor
som gäller det konkreta uppförandet på scenen liksom
åskådarnas faktiska upplevelser utom räckhåll för den
sentida forskningen.

Marie-Christine Skuncke och Anna Ivarsdotter är
klart och klokt medvetna om dessa begränsningar, när
de ger sig i kast med ämnet. Syftet har inte varit att ge en
heltäckande framställning av den gustavianska musik-
dramatiken. Redan i inledningen slår de fast, att man
måste rätta munnen efter matsäcken och inrikta sig på

det material som Wnns bevarat. Det betyder, att Marie-
Christine Skuncke i första hand tagit sikte på de svenska
librettotexterna och deras mestadels franska förlagor,
medan Anna Ivarsdotter inriktat sig på ett oftast hand-
skrivet material av partitur, klaverutdrag, instrument-
och sångstämmor. (Svenska operapartitur trycktes sällan
på 1700-talet). Men genom att konfrontera dessa ma-
terialgrupper med varandra och genom att sedan uppbå-
da en myckenhet av kompletterande politiskt-historiskt,
kulturhistoriskt, personhistoriskt, musik- och litteratur-
historiskt samt inte minst retorikteoretiskt vetande söker
de sedan genom fördjupade punktstudier att belysa ett
antal representativa verk. Fortlöpande ges valda utblick-
ar mot operakonsten ute i Europa. Inte minst frapperas
man av ansträngningarna att sätta in det gustavianska
skeendet i ett större perspektiv genom att dra linjerna
bakåt och framåt i tiden. En viktig linje i framställning-
en antyder sålunda, att Gustaf III:s musikdramatik i sina
patriotiska strävanden rätt mycket anknöt till 1600-ta-
lets göticism. En annan linje framhäver, hur odlandet av
”det svenska” och inte minst svärmandet för ”det svens-
ka folket” i Gustaf III:s 1700-talsoperor föregriper ro-
mantiskt präglad nationalism och intresse för allmogens
liv under 1800-talet.

I förgrunden för framställningen står den seriösa re-
pertoaren, ”den stora operan”, sådan den odlades vid
Kungl Teatern, invigd 1773, och inte minst i det kungliga
Operahus som togs i bruk 1782. I andra hand upp-
märksammas det lättare sångspelet, opéra comique, som
i synnerhet Xorerade på familjen Stenborgs teatrar i
Humlegården och vid Munkbron. Om publikens sociala
skiktning, om marknadsföring och kritik m m ges kort-
fattade men intressanta upplysningar. En besvärlig fråga
gäller, i vad mån Gustaf III var primärt intresserad av
opera, när han skapade den svenska operan eller om han
snarare betraktade operan som en etapp på vägen mot en
talscen. Var det tal- eller musikdramatiken som låg ho-
nom varmast om hjärtat? Som svar på denna fråga har
föregångare inom musikforskningen i regel givit sin röst
för operan, litteraturhistorikerna däremot för taldrama-
tiken. Erik Lönnroth ansluter sig närmast till mu-
sikvetarna genom att betona operans stora propaganda-
potential. Och om jag inte missuppfattat saken, intar
Skuncke & Ivarsdotter samma position. Också de tycks
mena, att Gustaf III favoriserade operan därför att han i
den såg ett särskilt användbart ideologiskt instrument,
ett redskap för att inpränta den bild av en upplyst och
älskad monark som Gustaf III ville inplanta i sin omgiv-
ning. Dessutom och mer i förbigående framhåller de, att
det bör ha varit en onödigt dyr omväg att börja med ope-
ra, ifall slutmålet ändå varit taldramatik.

Argumenten är naturligtvis fullt respektabla. Men är
de verkligen bindande? Man blir misstänksam, när man
under framställningens gång påminns om att Gustaf III
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”var måttligt intresserad av musiken som egen konstart”
(s. 48) och, av samtida vittnesmål att döma, ”inte tyckte
om musik” (ibidem). Det var inte musiken utan snarare
det visuella, det spektakulära, ”det teatraliska” i scenkon-
sten som fångade hans intresse och väckte hans skapar-
lust. Att Gustaf III så tydligt saknade musikalitet kan
komma läsaren att undra, om han inte snarare bör kallas
teaterkung än operakung. Både i fråga om tal- och mu-
sikdramatiken tycks det ha varit hans omsorger om det
svenska språket och en önskan att lyfta upp Sverige till
rang av kulturnation som funnits med i bakgrunden, när
han grundade Kungl. Theatern. Mer säger det kanske, att
han redan tidigt och jämsides med den framväxande ope-
ran energiskt odlade och främjade taldramatiken (s. 80,
89, 243, 278). Och därvid faller en sak i ögonen! Ungefär
samma historiesvärmeri och fokusering på den svenska
historiens ärorika adelssläkter och berömda regenter som
är så viktiga i hans operaföretag dominerade också i hans
talpjäser under åren 1782–83: ”Helmfeldt”, ”Gustaf
Adolfs ädelmod”, ”Gustaf Adolf och Ebba Brahe”. Det-
samma är senare fallet i ”Drottning Christina” och ”Siri
Brahe och Johan Gyllenstierna”. Argumentet att kungen
skulle ha primärt favoriserat operan, därför att den gav
ett särskilt gott svängrum för monarkistisk propaganda,
blir med andra ord inte särskilt övertygande. Det försva-
gas i varje fall, när i stort sett samma ideologiska avsikter
och propaganda präglar också talpjäserna.

Men antingen kungen nu satte tal- eller musikdrama-
tiken främst, är det ostridigt, att han ägnade operan stort
intresse. Gränserna mellan operalibretti och annan litte-
ratur tycks vid denna tid ha varit oskarpa. Librettotexter
för operan köptes och lästes som ett slags fristående och
egen litterär genre. I vissa fall, som i fråga om Carl Israel
Hallmans ”Casper och Dorotea” (avsedd att parodiera
Händels m X ”Acis och Galatea”), siktade man lika
mycket mot bokmarknaden som mot teaterscenen (s.
200 V). Och inte sällan är det taldramatik eller rentav
romaner som får bilda underlag för adaptioner för ope-
ran. För operan ”Frigga” (1787) gäller t ex, att Leopolds
versiWerade libretto går tillbaka på en komedi av Gustaf
III, som i sin tur går tillbaka på två franska pjäser för tal-
scenen (s. 277).

Marie-Christine Skuncke utreder med stor lärdom
och exakthet ett antal libretti, ”Thetis och Pelée” efter
utkast av Gustaf III versiWerat av Johan Wellander och
tonsatt av Uttini (1773), ”Birger Jarl” efter ett utkast av
Gustaf III versiWerat av Gyllenborg och med musik av
Uttini (1774), ”Proserpin” med libretto av Kellgren och
musik av Kraus (1781), ”Cora och Alonzo” med libretto
av Adlerbeth och musik av Naumann (1782), ”Gustaf
Wasa” efter grundplan och utkast av Gustaf III med lib-
retto av Kellgren och tonsättning av Naumann (1786).
Hon hinner under vägen jämföra dessa verk med deras
franska förlagor, för ”Thetis och Pelée” med Fontenelles

lyriska tragedi ”Thetis et Pelée”, för ”Birger Jarl” med en
fransk balettkomedi med text av Voltaire ”La Princesse
de Navarre”, för ”Proserpin” med ett franskt libretto av
Quinault med titeln ”Proserpine”, för ”Cora och Alon-
zo” med en roman (!) av Marmontel ”Les Incas ou La
Destruction de L’Empire de Pérou”. Jämförelserna tar
sikte på dramaturgi, ideologi och retoriska mönster och
ger en mycket kunskapsrik och fyllig belysning av de oli-
ka texterna. Särskilt intresse tilldrar sig den stora natio-
nella manifestationen ”Gustaf Wasa” (1786) vid en tid-
punkt, då kungen förberedde krig mot Danmark och
behövde skapa opinion. Genom brevfynd från en ita-
liensk abbé i Gustaf III:s närhet, Domenico Michelessi,
och genom jämförelser mellan ett slags förlaga till ”Gus-
taf Wasa” som Michelessi och dennes medarbetare för-
beredde redan 1772 (med titeln ”Gustaf Ericsson Wasa”)
men som aldrig kom till uppförande, kan Skuncke ny-
ansera bilden av de intrikata relationerna mellan de båda
verken. Hon kompletterar och korrigerar därmed vad
som tidigare skrivits i ämnet av bl a Agne Beijer och Len-
nart Breitholtz.

I vad mån de mer generella slutsatserna sedan håller
streck, är svårare att uttala sig om. Det är, tycker man sig
märka, trots allt ett begränsat urval av representativa
verk som analyserats. Den stora del av repertoaren som
gäller rena översättningar lämnas till exempel ur sikte.
Motsättningen mellan Michelessis bindning till den ita-
lienska operans ”opera seria” och Gustaf III:s favorise-
ring av den franska operakonstens ”tragédie lyrique” är
visserligen intressant och ger utrymme för en beskriv-
ning av de kolliderande smakidealen i tiden. Bl a betonas
starkt Gustaf III:s försmak för den stora och heroiska
operan, något som förklaras av – eller kanske lika mycket
förklarar? – hans förkärlek för den franska operan. Men i
vad mån det är frågan om mer djupgående smak-
kollisioner eller mer stadigvarande smakförändringar,
bör nog lämnas osagt. Ibland får man snarast intrycket,
att tillfälligheterna spelat en stor roll, kanske större än
vad författarna till ”Svenska operans födelse” riktigt vill
låtsas om. Det förefaller till exempel tänkvärt, att ännu
en stilriktning – Gluckoperan med dess klassicistiska
och rena stil – redan under 1770-talet konkurrerade med
de italienska och franska riktningarna inom den stora
operan. Då Naumann tonsätter ”Gustaf Wasa” (1786)
tycks det gluckska stilidealet ha trängt igenom på allvar
(s. 194), och när sedan i sin tur Åhlström tonsätter ”Frig-
ga” (1787), är det redan – om man får tro författarna själ-
va – dags för wienklassicism (s. 286). Omsättningen på
stilar är med andra ord mycket hastig. Samtidigt
matchas den stora operan i Stockholm av åtskilligt lätta-
re gods, opéras comiques eller vad vi med ett modernt
språkbruk kanske snarare skulle kalla varietéer eller mu-
sikaler. Helhetsintrycket blir därmed rörigare och rörli-
gare än vad Skuncke & Ivarsdotter med sin strikt ratio-
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nella linjeföring – särskilt i bokens inledning – vill ge in-
tryck av.

I ett parti om skaldekonsten och musiken övergår
författarna till att kortfattat diskutera sådana ting som
metrik, operaretorik, känsloestetik m m. Att retoriken
utgör ett användbart analysredskap, när man vill avgöra
med vilka medel dåtidens tonsättare-författare använde
sig av den urgamla aVektläran, är naturligtvis odiskuta-
belt. Vid sammanhängande läsning har jag likafullt fun-
nit det en smula ansträngt och överambitiöst, att förfat-
tarna prompt börjar orda om genus deliberativum, så
snart scenens hjältar råkar i tvist med varandra (s. 181,
187, 328), eller pathos, så snart känslotemperaturen i ett
stycke stiger (s. 188). Även i operakonst som inte har det
minsta med klassisk retorik att göra förekommer, tror
man sig ha märkt, hetsiga tvister mellan kontrahenterna
liksom patetiska känslor. Detaljstudierna (s. 133–152) av
Anna Maria Malmstedts, alias den blivande fru Lenn-
grens, försvenskning av Marmontels libretto till ett sång-
spel av Grétry ”Zemire och Azor” (1778) respektive Carl
Envallssons sångspel ”SlåtterÖlet eller Kronofogdarna”
(1787) har kanske mest karaktär av mellanspel men ger i
alla händelser ett par roande och smått kuriösa exempel
på hur text kunde nyskapas till redan färdig musik.

Betydligt mer givande blir den följande genomgång-
en (s. 155–194) av ”Thetis och Pelée”, ”Proserpin” och
”Gustaf Wasa”, och denna gång företrädesvis ur musika-
lisk synpunkt. Här handlar det i stället om musik som
satts till redan färdigskriven text. Liksom Marie-Christi-
ne Skuncke redan jämfört Kellgrens librettoprodukt
med Quinaults franska förlaga ”Proserpine”, jämför nu
Anna Ivarsdotter Kraus’ tonsättning av verket med Lul-
lys motsvarande prestation. Att förf. här ibland kan luta
sig mot en äldre forskare som Engländer, är självklart
och minskar inte värdet av genomgången. Utfallet blir,
bl a med talande notexempel, mycket illustrativt och vi-
sar på den relativt sett större konstfullheten och
variationsrikedomen i Kraus’ tonsättning. På motsva-
rande vis analyseras Naumanns förtoning av Gustaf III–
Kellgrens ”Gustaf Wasa”. Möjligen kunde man här an-
märka på en detalj. Med tanke på att de musikhistoriska
partierna skall kunna läsas också av en omusikalisk/mu-
siktekniskt obevandrad litteratur- eller teaterhistorisk
publik, är det gott och väl, att förf. (s. 199) förklarar be-
greppet ”parodi”, som ju betyder något alldeles annat i
musikvetenskapen än i litteraturvetenskapen: tonsätta-
ren använder sig av redan existerande musik för nya tex-
ter, utan att detta behöver ske i nedsättande eller förlöj-
ligande syfte. Men på motsvarande vis borde nog svåra
musiktekniska termer som ”genomkomponerad” och
”kromatisk” ha förklarats. Jag har roat mig med att fråga
ett antal litteraturvetare, vad de tror att ordet ”genom-
komponerad” betyder. Det visade sig, att ingen kunde
lämna ett korrekt svar.

I ett kapitel kallat ”Parodiernas skrattspegel” (s. 195
V) förpassas så läsaren från den kungliga teatern till Hall-
mans och Stenborgs folkligare nöjen i Humlegården.
Hur Carl Israel Hallman (text) och Carl Stenborg (mu-
sik) kunde driva med konventionerna i Gay-Händels
heroiska ”Acis och Galatea” i den uppsluppna operapa-
rodin ”Casper och Dorotea” (1775), ges en roande belys-
ning. Liknande skrattnummer presenteras i ”Skeppar
Rolf ”, förlagd till gustavianskt 1200-tal (!), och den lika
spexartade ”Petis och Telée”.

Att Gustaf III:s svenska opera erbjuder ett stycke
svensk nationalism före nationalismen (som ju i huvud-
sak är en 1800-talsföreteelse) är ett intressant förhållan-
de, som i slutavsnitten föranleder författarna att företa
en analytisk djupdykning i sådana företeelser som ”det
folkliga” och ”det svenska” på den gustavianska opera-
scenen. Slutsumman blir, att den gustavianska operan
bildar en förmedlande länk mellan stormaktstidens och
nationalromantikens göticism. Motsättningen mellan
Södern och Norden var ju en tankeschablon som var
vanlig i dåtidens tänkande och detta både på och utanför
operan. Från Olaus Magnus till Maupertuis pekar förf.
på ett stråk av svärmeri för samer, som under den gusta-
vianska epoken får sina smått komiska yttringar också på
operascenen. Det betyder alls inte, att den tyske tonsät-
taren Johann Gottlieb Naumann i operan ”Amphion”
(1777) – på ett mycket karakteristiskt vis i sin tonsätt-
ning vacklande mellan italiensk operastil och fransk! –
någonsin förmådde eller avsåg att ge illusion av äkt-
svensk, allraminst samisk musik. Om lapparnas eget
tonspråk (jojkning m m) visste man (s. 270 och 289) up-
penbarligen mycket litet före HaeVner (s. 294). Men i
det sammelsurium av operastilar som Naumann tillåter
sig i ”Amphion”, Xyttar likväl kung Borés (!) vintriga
kula in på scenen. Och som en exotisk färgklick före-
kommer ”lappar och lappskor” i kungligt sällskap också
i diverse lättare divertissemang liksom i Åhlströms be-
synnerliga opera ”Frigga” (1787). Också i en annan me-
ning än författarna gjort, tycks man i den kunna tala om
ett sannskyldigt lappverk. I alla händelser förefaller stil-
brytningarna mellan götisk forntid och grekisk klassi-
cism hisnande. Dessa stilbrytningar Wnns såväl i musik
som i dekor, språk och dräkter och inte minst i relatio-
nerna mellan dessa element inbördes. Kontrasterna tar
former som kommer dem att kantra i något som närmast
kunde kallas ren stillöshet. Skuncke–Ivarsdotter använ-
der inte en så stark glosa men kunde ha gjort det, ifall de
gjort större aVär av att musiken – till råga på allt! – denna
gång mer skvallrar om ”förenklad wienklassik” än om
Glucks högstämda klassicism (s. 286). Ännu en stilrikt-
ning alltså på den särdeles rörliga och röriga experiment-
scen som kallas den gustavianska! Smakriktningarnas
vindsnabba växlingar och idel tillfälligheter regerar, i
kommentarerna till just Gustaf III–Leopold–Åhlströms
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”Frigga” måste även författarna medge, att operautveck-
lingen långtifrån följer någon snörrät kurs.

I många av den gustavianska tidens operor står för-
bindelserna mellan konung och folk i centrum. Förfat-
tarna analyserar dessa relationer ingående och fram-
gångsrikt. Med sina knapphändiga kunskaper om
allmogens levnadsförhållanden tycks Gustaf III ha haft
en tämligen idealiserad och verklighetsfrämmande upp-
fattning av folket. Men i sina operor eller de operaföretag
han främjade ville han gärna låta dalkarlar och annat
gott folk dansa balett på scenen för att medelst Daldans
och Vingåkerspolka delta i den patriotiska yran.
Skuncke–Ivarsdotter skördar en viktig poäng, när de
framhåller hur folket i sådana scener knappast tas på all-
var utan mera får tjäna som pittoreskt staVage: ”Folket
lyfts in i den höviska miljön, där de i sina pittoreska
dräkter utgör en anslående ram kring kungen. Med sång
och dans frambär de sin trofasta hyllning till landsfadern
– det är undersåtarnas främsta uppgift.” (s. 317) Men
fastän valhänt och kuriöst spirar här icke desto mindre
ett nymornat etnologiskt intresse, som pekar fram mot
1800-talets och nationalromantikens vurm för det pro-
vinsiella. En något mer realistisk bild av allmogen,
ibland kantrande i burlesk bondkomik, ges undantagsvis
i folklustspel av typen ”Tillfälle gör tjufven” (1788) på
Stenborgs Munkbroteater. Men för det mesta är det den
politiskt användbara bilden av en älskad konung upp-
buren av ett lojalt folk som dominerar i t ex Carl Envalls-
son–Carl Stenborgs ”Gustaf Ericsson i Dalarne” (1784)
och än mer i Gustaf III–Kellgren–Voglers ”Gustaf Adolf
och Ebba Brahe” (1788). På operascenen tycker sig
Skuncke & Ivarsdotter här möta reXexer av det faktiska
politiska skeendet, när kungen eftersträvar och uppnår
de ofrälses hjälp mot adeln strax före 1790 års politiska
kris.

Skuncke–Ivarsdotters arbete hanterar, att döma av de
stickprov jag företagit, sina käll- och litteraturhänvis-
ningar och tidigare forskning med all tänkbar noggrann-
het och omsorg. Boken är vackert tryckt och uppvisar
endast få tryckfel. Den blir lärorik inte minst genom sina
talrika notexempel och Xerfärgsillustrationer av dräkter,
dekorer, scenskisser m m. Som helhet utgör framställ-
ningen ett genomarbetat och mycket värdefullt forsk-
ningsbidrag till såväl litteratur- som musikvetenskapen.
Att den belyser endast begränsade sektorer av den gusta-
vianska operan, ligger i sakens natur: materialsituatio-
nen åstadkommer givna begränsningar. Men på det ma-
terial som författarna funnit tillgängligt och för de
representativa verk som de valt att behandla, har de ut-
rättat ett imponerande arbete. Allt talar för att ”Svenska
operans födelse” för lång tid framöver kommer att räk-
nas som ett standardverk på området.

Thure Stenström

Per Øhrgaard, Goethe. Ett essay. Gyldendal. København
1999.

I Sverige har Goethejubiléet uppmärksammats i en strid
ström av kulturartiklar, radioprogram och kulturaftnar,
men i den vetenskapliga litteraturen har det knappast satt
några djupare spår. Den senaste svenska större litteratur-
vetenskapliga monograWn över Goethe, Algot Werins
Goethe lyrikern, utgavs 1967 och är i huvudsak biograWskt
inriktad. Desto mer angelägen har Goethe varit i den
danska oVentligheten, där Per Øhrgaards stora allmänna
översikt Goethe. Ett essay mötts av en i huvudsak mycket
positiv kritik. (Författaren är professor i tysk litteratur i
Köpenhamn.) I efterskriften jämför dock Øhrgaard med
situationen 1915, då Brandes GoethemonograW kom ut.
Goethe var då levande också för den bildade allmänhe-
ten, vilket knappast längre torde vara fallet.

De senaste decennierna har gett oss en ymnig Wlolo-
giskt och teoretiskt avancerad tysk Goethelitteratur. Den
som är intresserad av denna kan orientera sig i Metzler-
förlagets Xerbandsverk Goethe Handbuch. Øhrgaards
essä innehåller en kort bibliograW på slutet, men sysslar
egentligen mera med att teckna en egen Goethebild än
med att återge forskningens tvistefrågor. Øhrgaards
framställning är i stort sett kronologiskt uppbyggd, men
Wilhelm Meister och Faust behandlas i egenskap av livs-
projekt i två utförliga kapitel i slutet av boken.

Øhrgaard tar i sin essä, som han själv i efterskriften
betecknar som ”mosaik”, sin utgångspunkt i Goethetex-
ten ”Zum Shakespeare-Tag” från 1771 för att formulera
maximen ”Anima longa, vita brevis” – livet är alltför
kort för vår själ. Tanken på det eviga livet som uttryck för
själens självbevarelsedrift är ett centralt tema hos dikta-
ren. Goethe utvecklar en föreställning om tillvaron som
både omfattar vår begränsade värld och vår dödlighet
och det hinsides beWntliga. Blott den som strävar ut över
sig själv kan förlossas, och särskilt denne har behov av
förlossning. I dikten ”Selige Sehnsucht” skildras en läng-
tan efter att bli salig som överskrider livet, ja till och med
sträcker sig bortom det oändliga. Det hinsides hos Goe-
the är det outsägliga, det som inte kan formuleras på nå-
got språk.

Medan vi enligt Paulus ser dunkelt såsom i en spegel,
eller i gåtor, ser vi hos Goethe klart, men sanningen döl-
jes av en slöja. Strävan efter transparens, där färgerna
fungerar som ett Xor framför det vita ljuset, präglar ock-
så Goethes färglära. Sökandet efter sanning och ljus do-
minerar naturligtvis också i Faustdramat. I ”Zueig-
nung”, inledningsdikten, överräcks diktningens slöja ur
sanningens hand: ”Der Dichtung Schleier aus der Hand
der Wahrheit”.

Goethe placeras hos Øhrgaard in i en historisk tid
med världshändelser som Franska revolutionen och Na-
poleonkrigen, såsom son till Johann Caspar Goethe


