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Ett barockt störningsmoment 
i franskklassicismen

En läsning av Antoinette Deshoulières idyller
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Barockens litteratur brukar ibland kontrasteras mot klassicismen som 
anses dominera i Frankrike under senare delen av 1600-talet. Mot en tidi-
gare periods mer illusionslösa syn på världen, på människans dödlighet 
och livets )yktighet, uttryckt i en förkärlek för antitetiska metaforer, 
paradoxer och vanitassymboler, ställs klassicismens strävan efter klarhet, 
förnuft och ordning – en rörelse som i stort sett sammanfaller med Ludvig 
XIV:s envälde.* I fransk litteraturhistorieskrivning framhålls denna tid 
signi+kativt nog som le grand siècle (det stora århundradet). Det är då 
fransk kultur och litteratur blir mönsterbildande i stora delar av ett Euro-
pa som efter det trettioåriga kriget traktar efter konsolideringsprocesser.

Franskklassicismens regelverk, som elegant formulerades av Nicolas 
Boileau i hans Art poétique (1674), kan även kopplas till en viss typ av 
 rationalism som uppstod i René Descartes efterföljd, vilken pekar fram 
mot upplysningen och moderniteten. Med Larry F. Normans ord: ”the 
proto-Enlightenment ’new philosophy’ known in shorthand as Cartesia-
nism”., På så vis kan en tidigare periods tvivel på människans suveränitet 
och överhuvudtaget mer skeptiska kritik av den ”nya +loso+n” framstå 
som ett störningsmoment för de estetiska såväl som politiska ideal som 
Ludvig XIV:s regeringsperiod kommit att identi+eras med.- I den här 
artikeln vill jag närmare bestämt visa hur en av franskklassicismens poe-
ter, Antoinette Deshoulières, genom sina idyller, ”Les Moutons” (Fåren), 
och ”Le Ruisseau” (Bäcken), båda publicerade i den litterära tidskriften 
Le Mercure galant 1677 respektive 1685, åstadkommer ett sådant barockt 
störningsmoment.. Det tar sig bland annat uttryck i en kritik av tidens 
rationalism, vars radikalitet framhävs i Pierre Bayles lexikon Dictionnaire 
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historique et critique från 1697, när han i en digression kring förnuftets 
oförmåga att skapa ordning i människans kon)iktfyllda natur omnämner 
författaren på följande vis: ”C’est ce qui a obligé l’un des plus solides, et 
des plus brillans Esprits du XVII Siècles, de préférer à la condition de 
l’homme celle des moutons” (Det är detta som fått en av de mest säkra 
och skarpsinniga begåvningarna under 1600-talet att föredra fårens villkor 
framför människans).8

Jag vill även mer generellt visa på hur Deshoulières kritik av sin tids 
antropocentriska rationalism kan uppfattas som en parallell till vår sam-
tids behov av ett ekologiskt tänkande.9 Det handlar inte om att tillämpa 
samtida ekokritiska perspektiv på ett tidigmodernt material för att till 
exempel konstatera att det ”simply backdates theory”,: utan om att lyfta 
fram vad som gör detta författarskap aktuellt i dag, och att vi genom om-
läsning på nytt kan lära oss något av det. Som ett avstamp diskuterar jag 
Deshoulières plats i en fransk kontext där barock och klassicism alltså 
ställs mot varandra, men för att visa att det snarare handlar om en knut 
där begreppen är in)ätade i varandra.

En intrikat knut

Barocken är som många forskare påpekat mer än en viss stil.; Termen 
indikerar bland annat även en tidsanda och ett skeptiskt förhållningssätt, 
som träder fram under andra hälften av 1500-talet och som kan kopplas 
till framväxten av ett krismedvetande i spåren på religionskrigen i Europa.< 
Till företrädare för ”barockens kris” kan man bland andra räkna en renäs-
sans+losof som Michel de Montaigne, som med sina essäer på olika vis 
utforskar mänsklig bristfällighet, liksom den spanske moralisten Baltasar 
Gracián, vars prosakonst ger uttryck för nyckelbegreppet desengaño (illu-
sionslöshet) under den så kallade spanska guldålderns slut. Därmed kan 
barocken framstå som en förberedelse för men även som en kontrast till 
de estetiska och +loso+ska strömningar som karaktäriserar särskilt senare 
delen av det franska 1600-talet, ”de+ned as the triumph of order over 
instability, of rigorous clarity over free metaphorical play, and of reason 
over imagination”, som Norman uttrycker saken.*= Norman tar även upp 
det intressanta faktum att det katolska Frankrike under klassicismen – 
alltså den period som infaller under Ludvig XIV:s regim (1643–1715) med 
en höjdpunkt 1660–1680 – också understöds av den motreformation som 
barocken ofta har förknippats med. Den pompa och det ceremoniel som 
Ludvig XIV:s hovsamhälle genomsyras av uppfattas ofta som barocka. 
Samtidigt förutsätter enväldet ett slags statsrationalism som utmärks av 
klassicismens estetiska ideal.** Vissa forskare har därför velat koppla den 
franskklassiska periodens rationalism till en borgerlig ideologi,  ”profoundly 

resistant to the fading feudal and ecclesiastic order that embraces, for its 
own self-aggrandizement, Baroque splendor”.*,

Oberoende av om den estetik som förbinds med Ludvig XIV:s envälde 
uppfattas som barockt reaktionär eller inte, så upphöjs nu det suveräna 
förnuftet till ett ideal inom den franska litteraturen. I sin dikt om dikt-
konsten delar Boileau ut följande råd till författarna: ”Aimez donc la 
Raison. Que toûjours vos écrits / Empruntent d’elle seule et leur lustre et 
leur prix” (Älska därför Förnuftet. Och låt alltid endast det / Skänka era 
skrifter glans och värde).*- Förnuft och ordning bör så triumfera över en 
tidigare periods skepticism och krismedvetande, som dessutom ständigt 
sysslat med att ”faire quereller les sens et la raison” (låta sinnena och 
förnuftet tvista), enligt Boileau.*. Det estetiska synsätt som kommer till 
uttryck i sådana rader vänder sig uppenbarligen mot en tidigare periods 
litteratur från den senare delen av 1500-talet och 1600-talets första hälft 
grovt sett.

Till viss del vilar den litteraturhistoriska polariseringen mellan barock 
och klassicism på Boileaus estetiska värderingar även om han inte använ-
der själva termerna.*8 Likväl började den kronologiska konstruktionen i 
fransk litteraturhistorieskrivning – barocken som en ofärdig föregångare 
till en fulländad klassicism – att ifrågasättas under senare delen av 1900-
talet av olika anledningar. Bland franskspråkiga forskare utmärker sig 
schweizaren Jean Rousset, som under 1950-talet betonar samexistensen 
av klassicerande och barocka drag genom hela det franska 1600-talet. En 
annan omvärdering av barocken +nner man i den forskning som bygger 
vidare på Walter Benjamins omtolkning av det tyska sorgespelen – som 
en förlusterfarenhet vilken pekar fram mot erfarenheten av det moderna, 
vilket ger barockens instabila estetik ny aktualitet.*9 När jag i det följande 
vill visa på Deshoulières idyller som barocka störningsmoment inom 
franskklassicismen bygger jag vidare på dessa senare uppfattningar av 
barocken, men det är hennes kritik av sin samtids idealisering av det 
mänskliga förnuftet som utgör grunden för det. För att frilägga den kom-
mer jag i ett första steg att placera in Deshoulières diktning i den knut av 
skepticism och förnuftstro, stabilitet och instabilitet som beskrivningarna 
av barockens och klassicismens litteraturer – som kontrasterande eller 
samexisterande – givit upphov till i den franska historieskrivningen.

Ett barockt störningsmoment

Antoinette du Ligier de la Garde (1638–1694), som hon hette innan hon 
vid endast tretton års ålder giftes bort med den tretton år äldre militär-
o>ceren Seigneur des Houlières, föddes in i en privilegierad adelsfamilj 
från Paris.*: Hennes far tjänande Anna av Österrike och hon var jämnårig 

av
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med den blivande franske monarken Ludvig XIV liksom med författare 
och intellektuella som Racine och Boileau. De första åren av giftermålet 
utspelade sig under det senare skedet av fronden – det inbördeskrig som 
pågick mellan kungamakten, adeln och parlamentet under Ludvig XIV:s 
minderårighet – en tid som antagligen blev rätt avgörande för den kri-
tiska halten i hennes senare diktning. Medan maken deltog på de högad-
ligas sida mot kungamaktens expansion stannade hon nämligen kvar i 
Paris och undervisades då i hemmet av den odogmatiske Jean Dehénault, 
en så kallad libertin érudit (lärd libertin eller fritänkare). Han introduce-
rade henne till den antika +loso+n, särskilt epikurismen som han var väl 
bevandrad i – han hade bland annat översatt Lucretius till franska – såväl 
som till tidens nya +loso+, det vill säga cartesianismen.*; Snart blir hon 
en central del av den preciösa salongskulturen och visar prov på sin skick-
lighet att hantera )era av de poetiska genrer som )orerar där, exempelvis 
epistlar, porträtt, ballader och sonetter. Hon öppnar en egen salong 1670 
präglad av hennes +loso+ska och litterära intressen. Med John Conleys 
beskrivning var den ”one of several where libertines discussed favorite 
texts and critiqued the o>cial religious and moral orthodoxy of the 
period”.*< Den första tryckpublikationen av hennes dikter ges ut 1688.

Deshoulières plats i tidens kulturella elit var vid det laget väletablerad. 
Antoine Baudeau de Somaize hade redan 1660 listat henne i sin Grand 
Dictionnaire des Prétieuses under namnet Dioclée, och hon framhålls för sin 
verskonst såväl som för sina språkkunskaper i hans senare utvidgade ut-
gåva av verket.,= Hennes samtid klassi+cerar henne som en femme savante 
(lärd kvinna), och hon väljs in i två av tidens många akademier: först i 
Galilei-akademin i Padua (Accademia dei Ricovrati) 1684, och fem år  senare 
i akademin i Arles.,* Under sin livstid räknas hon som en av Frankrikes 
ledande poeter och även under det följande seklet publiceras )era utgåvor 
av hennes dikter, men i litteraturhistorieskrivningen under 1800- och 
1900-talen blir hon mer eller mindre bortglömd.,,

Deshoulières verksamhet sammanfaller med den klassiska periodens 
höjdpunkt i Frankrike och hon räknas följaktligen som ”a classical woman 
writer”.,- Likväl har hon även beskrivits som svårplacerad och otidsenlig.,. 
Om vissa aspekter av hennes dikter intresserade 1700-talets upplysnings-
+losofer (vilket Bayle indikerar), brukar hennes marginaliserade plats i 
den moderna periodens litteraturkanon förklaras med att hon höll fast 
vid ett äldre estetiskt ideal och därför valde fel sida i debatten kring Jean 
Racines Phèdre, som ju blivit franskklassicismens mest emblematiska 
verk.,8

Efter premiären 1677 av Racines tragedi cirkulerade en anonym satirisk 
sonett som 1705 inkluderades i en utgåva med Deshoulières dikter, men 
som numera anses ha varit en kollektiv produkt.,9 Första strofen lyder:

Dans un fauteuil doré, Phèdre, tremblante et blême,
Dit des Vers où d’abord personne n’entend rien;
Sa nourrice lui fait un sermon fort chrétien,
Contre l’a?reux dessein d’attenter à soi-même.,:

(I en gyllene stol sitter Fedra, darrande och blek,
Och framsäger rader som ingen först förstår;
Hennes amma håller en mycket kristlig predikan,
Mot den rysliga planen att förgripa sig på sig själv.)

För Voltaire tycks det inte har rått någon tvekan om vem som hade skrivit 
sonetten, när han i sin historik över det tidigare seklet på en och samma 
gång ger Deshoulières ett erkännande och nedvärderar henne genom att 
förknippa henne med något monstruöst:

Deshoulières (Antoinette de La Garde). De toutes les dames françaises qui 
ont cultivé la poésie, c’est celle qui a le plus réussi, puisque c’est celle dont 
on a retenu le plus de vers. C’est dommage qu’elle soit l’auteur du mauvais 
sonnet contre l’admirable Phèdre de Racine. Ce sonnet ne fut bien reçu du 
public que parce qu’il était satirique. N’est-ce pas assez que les femmes 
soient jalouses en amour? faut-il encore qu’elles le soient en belles-lettres? 
Une femme satirique ressemble à Méduse et à Scylla, deux beautés  changées 
en monstres.,;

(Deshoulières (Antoinette de La Garde). Av alla franska damer som skrivit 
poesi, är hon den som lyckats bäst, eftersom hennes kvarlåtenskap är störst. 
Det är synd att hon är författare till en dålig sonett mot Racines beund-
ransvärda Fedra. Denna sonett blev inte väl emottagen av publiken eftersom 
den var satirisk. Räcker det inte med att kvinnor hyser avund i kärleken? 
Måste det också göra det i litteraturen? En kvinnlig satiriker liknar  Medusa 
och Skylla, två skönheter som förvandlas till monster.)

Men det var nog inte avund som +ck det kotteri som Antoinette Deshou-
lières ingick i att skriva den ökända sonetten utan snarare en vidare debatt 
kring etableringen av franskklassicismens regelverk i vilken även olika 
förhållningssätt till Ludvig XIV:s envälde stod på spel. Deshoulières står 
i den debatten närmare en äldre galant tradition som vänder sig mot 
 Racines och Boileaus stränghet och rättrogenhet.,< Likt La Fontaines sagor 
och fabler är Deshoulières diktning formad av salongskulturens preciösa 
praktiker och den satiriska hållning som kan urskiljas där är subtil. Dis-
kursanalytikern Dominique Maingueneaus har kallat salongernas kultur 
för paratopisk, eftersom den hade sin grund i hovsamhällets utkant, när-
mare bestämt i kulturellt intresserade adelskvinnors privata hem, där 
inbjudna gäster samlades för att diskutera litterära, politiska och +loso-
+ska frågor.-= Till grund för salongskulturen låg framför allt samtalet som 

förvandlats
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konstform
 vilket även ger den litteratur som

 produceras inom
 denna 

m
iljö en dialogisk karaktär, som

 är beroende av m
aktens godkännande 

m
en som

 också kan kringgå den genom
 bland annat just det satiriska 

m
odus som

 präglar m
ånga av D

eshoulières dikter. -*

E
nligt Volker Schröder hade D

eshoulières även för avsikt att ta upp 
tävlingen m

ed B
oileau som

 sm
akdom

are under 1670-talet. -, Signi+kativt 
nog anser m

an att hans rader om
 ”une Précieuse, / R

este de ces E
sprits 

jadis si renom
m

ez” (en Preciös, / E
n kvarleva av de fordom

 så beröm
da 

Skönandarna”) i hans tionde satir, publicerad två veckor efter D
eshou-

lières död 1694, avser henne. -- Som
 om

 hon fortfarande kunde irritera 
honom

 m
ed sin dikt. H

ur som
 helst vill jag försöka visa att det som

 gör 
henne om

odern i förhållande till de ideal B
oileau förespråkar också är det 

som
 gör henne aktuell i dag. N

ärm
are bestäm

t m
enar jag att D

eshoulières 
otidsenlighet kan ses som

 ett barockt störningsm
om

ent inom
 den fransk-

klassiska perioden, därför att hennes dikter utspelar sig ”sur une scène 
d’où l’anthropocentrism

e est banni” (på en scen från vilken antropocen-
trism

en är bannlyst), för att låna M
ichel Jeannerets beskrivning av L

a 
Fontaines fabler. -. E

ller kort sagt, att skepticism
en i hennes idyller aktua-

liserar en äldre tradition och vår tids ekokritiskt tänkande på en och 
sam

m
a gång.

D
eshoulières benäm

ner inte sina dikter som
 satirer utan hon använder 

sig av och skriver inom
 andra, för en kvinna m

er ofarliga genrer, som
 

porträtt, ballader och idyller, vilka just för att de tillhör det passandes 
register kan förlänas m

ed ett satiriskt m
odus. Som

 Schröder påpekar när 
det gäller ”L

es M
outons”, i stället för ett locus am

œnus, den idealiserade 
plats av ursprunglig harm

oni och lycka som
 idyllen favoriserat sedan 

T
heokritos och antikens herdediktning, bereder fåren i dikten plats för en 

fram
ställning av m

änskliga tillkortakom
m

anden. -8 D
et är en hållning som

 
vidare kan sägas störa klassicism

ens konsolideringsprocess och det suve-
räna förnuft som

 nu hålls fram
 m

ot en tidigare periods litterära tradition, 
vilken i förlängningen kom

m
it att förknippas m

ed just barocken. Som
 

T
im

othy H
am

pton rentav skriver, ”the excluded, the repressed, that w
hich 

the o>
cial history of literature cannot accept”. -9 T

ill klassicism
ens  skugga 

eller bortträngda sida kan m
an knyta ett antal tem

an och +gurer som
 

återkom
m

er i D
eshoulières idyller. L

åt oss se närm
are på några exem

pel.

B
arocka idyller

D
et har hävdats att barocken äger en ”)uvial fantasi” och att exem

pelvis 
)oder fram

står som
 en veritabel genius loci i tidens litteratur. -: Sam

tidigt 
är 1600-talet en period då vattenvägar alltm

er m
etodiskt börjar exploa-

teras för kom
m

ersiellt syfte. N
är D

eshoulières publicerade sin idyll ”L
e 

R
uisseau” i M

ercure galant 1685 hade det bara gått fem
 år sedan C

anal du 
M

idi öppnades. M
an kan säga att den dikten för fram

 en kritik m
ot det 

m
oderna projekt som

 använder sig av naturen som
 ett objekt för sin egen 

vinnings skull, vilket +nner en legitim
ering i D

escartes tanke att kunskap 
kan göra m

änniskan till ”m
aître et possesseur de la N

ature” (N
aturens 

herre och ägare). -;

E
fter en jäm

förelse m
ellan )odens rörelse från källa till hav m

ed m
än-

niskans levnadslopp m
ot döden, och hur hon uppfunnit sin stolthet för 

att m
askera sin m

isär och gjort sig till naturens ”tyranner”, följer dessa 
rader apostroferade till )oden, vilka rätt osökt kan föra tankarna till tidens 
stora kanalprojekt: ”Pourqoy vous renferm

er dans cent canaux divers?” 
(Varför stänga dig inne i ett hundratal kanaler?). D

et är intressant att 
notera att den enkla frågan även bär på en vågad kritik m

ot L
udvig X

IV
. 

Som
 C

handra M
ukerji påpekat användes konstruerandet av C

anal du 
M

idi näm
ligen som

 proganda för regim
en, och dess ingenjör Pierre-Paul 

R
iquet m

enade att G
ud låg bakom

 fram
gången. -< K

ritiken fram
hävs även 

i nästa rad som
 handlar om

 hur den fria )oden tvingas in i en annan form
 

av ordning: ”E
t pourquoy renverser l’ordre de la N

ature, / E
n vous forçant 

à jaillir dans les airs?” (O
ch varför vända på N

aturens ordning och att 
tvinga dig att spruta i luften). D

en retoriska frågan pekar m
ot hur )oder 

leddes om
 för att försörja fontänerna i slottsträdgården Versailles, dit 

hovet )yttat 1682. Inga konkreta referenser till den sociala och kulturella 
kontexten är utsagda i dikten m

ed de citerade raderna konkretiserar en 
m

er allm
än kritik av det suveräna förnuftet, som

 nästa fråga i dikten ex-
em

pli+erar på ett explicit vis: ”Si tout doit obéir à nos ordres suprêm
es, / 

Si tout est fait pour nous, s’il ne faut que vouloir, / Q
ue n’em

ployons-nous 
m

ieux ce souverain pouvoir?” (O
m

 allt bör lyda vår högsta befallning / 
O

m
 allt är gjort för oss och det bara handlar om

 vilja, / Varför använder 
vi inte denna suveräna m

akt bättre?). .= G
enrem

ässigt kan ”L
e R

uisseau” 
beskrivas som

 en satirisk idyll, som
 sam

tidigt och i enlighet m
ed traditio-

nen idealiserar ”naturens ordning” m
ot m

änniskans ”tyranniska” värld. 
D

et kan tyckas som
 dikten pekar fram

 m
ot en förrom

antiker som
 R

ous-
seau, m

en den följer snarare upp M
ontaigne när han frågar sig: ”E

st-il 
possible de rien im

aginer si ridicule que cette m
iserable et chetive  creature, 

qui n’est pas seulem
ent m

aistresse de soy, exposée aux o?ences de toutes 
choses, se die m

aistresse et em
periere de l’univers” (K

an m
an tänka sig 

något löjligare än att denna eländiga, ynkliga varelse, som
 inte ens är herre 

över sig själv utan utsatt för angrepp från alla håll, kallar sig herre och 
härskare över universum

). .* M
ot en sådan fritänkande bakgrund fram

står 
dikten just som

 en reaktion på det franska enväldets ”m
odernization and 

rationalization of the national state and its regulation of the arts”. ., M
er 

konkret tycks D
eshoulières vända sig m

ot en m
änsklig rovdrift av naturen 
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i spåren av denna rådande antropocentriska rationalism
. D

en reaktionen 
blir helt tydlig i hennes m

est beröm
da idyll, ”L

es M
outons”, där ifråga-

sättandet av förnuftets suprem
ati har en central plats:

C
ette +ère raison dont on fait tant de bruit,

C
ontre les Passions n’est pas un sûr rem

ède.
U

n peu de V
in la trouble, une E

nfant le séduit;
E

t déchirer un cœ
ur qui l’appelle à son aide,

E
st tout l’e?et qu’elle produit.

Toujours im
puissant et sévère,

E
lle s’oppose à tout, et ne surm

onte rien. .-

(D
etta stolta förnuft som

 m
an ordat om

 så m
ycket,

Ä
r inget säkert skydd m

ot passionerna,
D

et påverkas av lite vin, det förförs av ett barn,
O

ch att såra ett hjärta som
 ropar på dess hjälp

är allt det förm
år.

A
lltid m

aktlöst och strängt
Vänder det sig m

ot allt och vinner över inget.)

D
eshoulières utvecklade sin verskonst inom

 salongskulturen, och det är 
tydligt att hennes kritik av den rådande föreställningen om

 m
änsklig 

suveränitet knyter an till en äldre m
aterialistisk tradition som

 var m
er 

eller m
indre accepterad endast inom

 vissa delar av salongernas kulturkret-
sar. .. Särskilt fram

trädande är kopplingen till L
a Fontaine som

 på ett 
galant sätt kan fram

häva sin kritik av den ”nya filosofi” som
 vill särskilja 

m
änniskan och hennes förnuft från djurens värld. 45 I sin ”D

iscours à 
 M

adam
e de la Sablière” opererar L

a Fontaine m
ed perspektiv häm

tade 
från den epikureiska +loso+n som

 i Frankrike fram
för allt företräddes av 

+losoferna Pierre G
assendi och François Bernier. D

en senare skriver  också 
en introduktion på franska till den förres arbeten som

 cirkulerade i 
 M

adam
e de la Sablières salong där L

a Fontaine var en central gäst. .9

N
är det gäller ”L

es M
outons” kom

m
er sig pregnansen i dikten av att 

de +loso+ska perspektiven tar spjärn m
ot en allegorisk tradition av 

oskuldsfulla, goda m
en dum

m
a får, vilken fram

träder såväl i L
a Fontaines 

fabler som
 i den kristna litteraturen m

ed sina pastorer och offerlam
m

. I 
dikten får de likväl också och fram

för allt beta av gräset och vandra på 
fälten i egenskap av djur, vilket slås an i diktens första rader:

H
élas, petits M

outons, que vous êtes heureux!
Vous paissez dans nos cham

ps, sans souci, sans alarm
es,

A
ussitôt aim

és, qu’am
oureux.

O
n ne vous force point à répandre des larm

es;
Vous ne form

ez jam
ais d’inutiles désir,

D
ans vos tranquilles cœ

urs l’A
m

our suit la N
ature,

Sans ressentir ses m
aux vous avez ses plaisirs. .:

(A
ck, sm

å får, vad ni är lyckliga!
N

i betar på våra fält, utan oro och rädsla
A

lltid älskade och älskliga.
Inget tvingar er till tårar;
N

i skapar er aldrig onödiga begär,
I era lugna hjärtan följer kärleken naturen,
U

tan att erfara kvalen förnim
m

er ni behagen.)

D
et är just den egenskapen, att fåren endast följer naturen, som

 D
eshou-

lières tar fasta på och kontrasterar m
ot m

änniskans fåfängliga strävanden 
under förnuftets herravälde. I dikten skriver hon vidare om

 det m
enings-

lösa i att hålla fast vid ting som
 rikedom

 och skönhet m
ed rader som

 
 erinrar om

 barocka form
uleringar hos Pedro C

aldéron de la B
arca eller 

W
illiam

 Shakespeare: ”Sans songer qu’eux et nous passerons com
m

e un 
Songe” (U

tan att tänka på att vi m
ed dem

 ska förgås som
 en dröm

”). O
ch 

i det följande raderna, som
 lyfter fram

 tillvarons instabilitet och m
änniskans 

korta tid på jorden, genljuder åter M
ontaigne:

Il n’est dans ce vaste U
nivers

R
ien d’assuré, rien de solide;

D
es choses d’ici-bas la Fortune décide

Selon ses caprices divers;
Tout l’e?ort de notre prudence
N

e peut nous dérober au m
oindre de ses coup. .;

(D
et +nns i detta vida universum

Inget säkert, inget fast;
Ö

ver tingen här nere styr Fortuna
E

nligt sina olika nycker;
Förgäves förm

år vår försiktighet 
H

ålla oss borta från hennes m
insta slag.)

Som
 hos M

ontaigne, som
 kunde skriva att världen bara är ”une branloire 

perenne” (en evig gungbräda), har tanken på livets instabilitet i D
eshou-

lières idyll en m
aterialistisk grund. .< D

et är signi+kativt att det inte är G
ud 

som
 styr och råder utan den gudinna som

 en äldre tradition kallade för 
Fortuna. 50 I raden om

 att livet passerar som
 en dröm

 kan m
an även 

förnim
m

a spåren av den epikureiska +loso+ns idé att döden skingrar 
själens såväl som

 kroppens atom
er. 8* E

ller m
öjligen än m

er radikalt, som
 

hon skriver i ”L
e R

uisseau”: ”N
ous irons reporter la vie infortunée / Q

ue 
le hasard nous a donnée, / D

ans le sein du néant d’où nous som
m

es sortis” 
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(Vi ska återlämna detta olycksdrabbade liv / Som slumpen har givit oss / 
I intets sköte ur vilket vi kommer).8, Även dessa rader kan associeras med 
Montaigne, och särskilt hans essä ”Que philosopher, c’est apprendre à 
mourir” (Att +losofera är att lära sig dö), där han med ett flertal referenser 
till Lucretius vänder sig mot en kristen moral, som hotar eller lockar med 
ett liv efter detta, och bland annat skriver: ”La mort est moins à craindre 
que rien, s’il y avoit quelque chose de moins” (Döden är mindre att  frukta 
än ingenting, om det +nnes något som är mindre än ingenting).8-

Detta fritänkande, som springer ur renässansens återupptäckt av anti-
kens materialister, utgjorde ingen accepterad hållning under en tid då den 
katolska kyrkan och Ludvig XIV hade gemensamma maktanspråk. I syn-
nerhet var den svår att försvara för en kvinna. Ett mer givet val hade varit 
en uttalat religiös hållning eller cartesianismen, med sin betoning av ett 
könlöst och suveränt förnuft – ”mind as a place ’where there is no sex’”, 
som Hart skriver.8. Deshoulières avvek dock från normen även avseende 
tidens genusordning, eller snarare, hon låter sig inte helt styras av den. 
När hon skriver in en epikureisk filosofi i sina dikter gör hon det signi+ka-
tivt nog ofta i form av en kritik av det o?entliga livets krav och sökande 
efter ära och berömmelse.88

Med andra ord +nner hon en plats inom denna begränsande ordning 
genom sin förbindelse med det fritänkande som Ludvig den XIV:s en-
välde trots allt hade utrymme för, parat med ett välutvecklat sinne för vad 
som kunde sägas inom det passandes gränser. Strategiskt skriver hon ett 
)ertal hyllningsdikter och epistlar till Ludvig XIV och andra högt upp-
satta personer. Det går likväl inte att utesluta ironin i Deshoulières förord 
till utgivningen av hennes dikter 1688: ”Le grand nom de Louis mêlé dans 
mes ouvrages: / Les conduira sans doute à l’immortalité” (Det framståen-
de namnet Ludvig in)ätat i mina verk kommer utan tvivel att göra dem 
odödliga).89 Jag skulle dock vilja hävda att det är något mer som gör dessa 
dikter ”odödliga” för dagens läsare.

Barocken som ett ekologiskt tänkande

Antoinette Deshoulières associeras ofta med den preciösa kulturen (som 
ibland uppfattas som barock eller åtminstone betraktas som förlegad av 
Boileau), men det är tydligt att hon avviker från rörelsens tilltro till för-
nuftets makt över känslor och passioner liksom från den cartesianska 
uppdelning av kropp och själ som alltså ligger till grund för det ofta 
 använda argumentet bland preciöserna: att själen inte har något kön. Jag 
har här inte sett närmare på hur Deshoulières artikulerar sin tids olika 
uppfattningar om kärlek, utan på hennes kritik av dess antropocentriska 
rationalism. Vad som är slående när man sätter in Deshoulières idyller i 

den intrikata knut som barocken skapar under den period som blivit 
kategoriserad som klassisk (eller franskklassicistisk), är att hennes ställ-
ningstagande för en äldre filosofisk tradition med rötter i renässansens 
återupptäckta epikurism, inte bara utgör en barock kritik av klassicismens 
rationalistiska ideal. Idyllerna vittnar även om ett ekokritiskt tänkande 
som söker undvika objektivering (och exploatering) av omvärlden till 
förmån för vad man i dag kan kalla en mer hållbar relation. Det vill säga 
ett tänkande som lämnar ett förhärskande antropocentriskt perspektiv på 
omvärlden för att hitta andra förhållningssätt ”to ensure that we avoid 
schematizing our relationship to the world as one between a ’knowing’ 
subject (a subject of consciousness) and an object-world to be known”, 
för att låna Anthony J. Cascardis beskrivning av det han kallar ”the epis-
temology of the baroque”.8: Som av en händelse lämpar sig den de+nitio-
nen även som en beskrivning av ett postantropocentriskt förhållningssätt 
– en gemensam nämnare bland många ekokritiker.

Det är i vilket fall tydligt att Deshoulières idyller ”Les Moutons” och 
”Le Ruisseau” formulerar en kritik av ett tänkande som tillskriver männi-
skan en särställning baserat på hennes förnuft, vilket formar de estetiska 
såväl som politiska idealen under Ludvig XIV:s regim – även om hon 
liksom La Fontaine inte kan göra något annat än att också hylla makten. 
Både La Fontaine och Deshoulières anses vara franskklassiska poeter, men 
deras kritik av antropocentrismen och band till en äldre +loso+sk tradi-
tion knyter dem till barocken. Beroende på hur fokus läggs kan man 
 betona det ena eller andra begreppet i förhållande till deras texter – vilket 
troligen gäller för kulturen och litteraturen i stort under denna tid. 
 Deshoulières stil följer exempelvis tidens strävan efter sober diktion och 
”répond à l’exigence de clarté malherbienne” (svarar mot kraven på mal-
herbisk klarhet), vilket placerar henne bland franskklassikerna.8; Men de 
aspekter jag velat föra fram här – det sena 1600-talets fortsatta intresse 
för den epikureiska traditionen och skepsis mot den nya +loso+n av 
 cartesianskt snitt – gör dem samtidigt till barocka störningsmoment i en 
period ”that is deeply concerned with order”, med John D. Lyons ord.8< 

Mer generellt har jag velat tydliggöra hur det barocka i en fransk kon-
text visar på ett fortsatt band till vissa aspekter av renässansens humanism 
(fritänkande och epikurism), vilka lever kvar trots franskklassicismens 
estetiska kategoriseringar och ideal. Det intressanta med ett sådant per-
spektiv är att Antoinette Deshoulières dikter då även kan belysa centrala 
teman i dagens posthumanistiska och postantropocentriska diskussioner.

Med Timothy Morton kan man rentav säga att ett ekologiskt tänkande 
funnits i vår historia hela tiden men att det nu avtecknar sig mot en fram-
tid som kräver ekologisk hållbarhet: ”In its fullest scope, it will have been 
thought at some unde+ned future point”.9= Hur som helst har jag inte bara 

klassicistisk

fransk-
klassicisterna
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across the animate and inanimate worlds” (458). Som jag strax ska försöka visa är det 
ett drag som kan urskiljas även i Deshoulières kritik av tidens rationalistiska ström-
ning.

9. Enligt Lyons var det den spanske barockforskaren José Antonio Maravall ”who 
most decisively linked the Baroque with the idea of a general cultural crisis”. Lyons: 
”Introduction. The crisis of the baroque”, 2.

10. Norman: ”The baroque as Anti-Classicism. The French case”, 629.
11. Med Foucault kan Ludvig XIV:s regim beskrivas i termer av ett statsförnuft som 

sammanfaller med monarkin och maximerar dess makt: ”Det regeringsmässiga för-
nuftet är i detta ögonblick – vi be+nner oss i statsförnuftets epok – suveränens egen 
rationalitet, rationaliteten hos den som kan säga ’Staten, det är jag’”, Michel Foucault: 
Biopolitikens födelse, övers. Gunnar Holmbäck & Sven-Olof Wallenstein (Hägersten, 
2014 [2004]), 273.

12. Norman: ”The baroque as Anti-Classicism. The French case”, 633.
13. Nicolas Boileau: L’Art poétique i Françoise Escal (red.): Œuvres complètes (Paris, 

1966), 158.
14. Ibid., 164.
15. Se Norman, ”The baroque as Anti-Classicism. The French case”, 630.
16. Se Ibbett & More: ”The baroque as a literary concept”, 553–554.
17. För ytterligare biografisk information om Deshoulières, se Sophie Tonolo: 

”Introduction” i hennes redigerade och källkritiska utgåva, Antoinette Deshoulières: 
Poésies (Paris, 2010), 23–25; John J. Conley: The suspicion of virtue. Women philosophers 
in Neoclassical France (Ithaca NY, 2002), 46–47; Volker Schröder: ”Verse and  versatility: 
The poetry of Antoinette Deshoulières” i Faith E. Beasley (red.): Teaching seventeenth- 
and eighteenth-century French women writers (New York, 2011), 242–243. Schröder på-
pekar i en not att Deshoulières uttalas ’dézoulière’ (249).

18. Se Tonolo: ”Introduction”, 24. Med referens till den franske litteraturkritikern 
Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804–1869) skriver Tonolo: ”le critique place la 
poétesse dans une tradition de libre pensée politique et religieuse dont le socle histo-
rique est la Fronde: ’[…] le règne de Louis XIV en est comme miné. La Fronde lui 
lègue un essaim de libres esprits émancipés, épicuriens ardents et habiles’” (37).

19. Conley: The suspicion of virtue, 6.
20. ”Dioclée est une jeune pretieuse agreable est bien faite. Elle a fait des portraits 

en vers, à qoy elle resussit fort bien […] Elle sçait parfaitement la langue d’Hesperie 
et d’Ausonie”. Antoine Baudeau de Somaize: Le Dictionnaire des Precieuses. Augmentée 
de divers opuscules du même auteur relatifs aux Preciseuses et d’une Clef historique et anecdo-
tique 1 (Paris, 1856 [1661]), 66.

21. Jean de La Forge nämner henne i sin Cercle des femmes sçavante (Paris, 1663). Se 
Erica Harth: Cartesian women. Versions and subversions of rational discourse in the Old regime 
(Ithaca NY, 1992), 65.

22. Schröder: ”Verse and versatility”, 242–243.
23. Ibid., 246.
24. Som Tonolo skriver: ”Son caractère singulier est d’être à la fois en arrière et en 

avant, c’est-à-dire de tenir à l’âge qui s’en va […] et au siècle qui vient”, Tonolo: 
”Introduction”, 37–38.

25. Se ibid., 15.
26. Ibid.
27. Deshoulières: Poésies, 413.

velat visa att Deshoulières idyller kan bidra till att fördjupa förståelsen av 
barocken som litteraturhistoriskt begrepp i en franskklassisk kontext utan 
även att de ingår i en dialog mellan då och nu liksom mellan mänskligt 
och mer än mänskligt som gör dem helt aktuella.

Noter
Artikeln är en del av författarens pågående forskningsprojekt om tidigmoderna fri-
tänkare +nansierat av Riksbankens jubileumsfond samt Mistra/Formas (Seed Box) 
2020–2022.

1. Termerna barock och klassicism användes inte av författare under 1600-talet, utan 
är litteraturhistoriska konstruktioner som växer fram under 1700-talet, då de framför 
allt används som estetiska värderingar. Som Hall Björnstrand formulerar det blir 
barock då ”un nom classique pour ce qui n’est pas classique”. Hall Björnstrand: 
Créature sans créateur. Pour une anthropologie baroque dans les Pensées de Pascal (Paris, 2013), 
9. Se även John D. Lyons: ”Introduction. The Crisis of the Baroque” i John D. Lyons 
(red.): The Oxford handbook of the baroque (New York, 2019), 16–17.

2. Larry F. Norman: ”The Baroque as Anti-Classicism. The French case” i Lyons 
(red.): The Oxford handbook of the baroque, 628.

3. Jag använder här Katherine Ibbetts och Anna Mores term ”disruptor” men be-
gränsar den till en franskklassisk kontext. Ibbett och More talar om fenomenet i en 
bredare mening: ”the baroque appears as disruptor, on the one hand of a homogenous 
narrative of nationhood and on the other of a unidirectional imperial transmission 
and universalism. As a disruptor, the baroque also wreaks havoc on a linear history 
imagined as a homogenous time moving toward a particular end”. Katherine Ibbett 
& Anna More, ”The Baroque as a literary concept” i Lyons (red.): The Oxford handbook 
of the baroque, 553.

4. Mercure galant grundades av författaren och litteraturkritiken Jean Donneau de 
Visé 1672 för att informera och underhålla en mondän publik om olika aktuella äm-
nen och tidskriften är på ett plan helt lojal med Ludvig XIV:s regim och de fransk-
klassiska idealen. Det hindrar inte att den genom subtila publiceringsstrategier även 
kunde ge uttryck för viss kritik mot regimens kulturpolitik. Se Barbara Selmeci 
Castioni & Adren Paschoud: ”Le Mercure galant (1672–1710). Un jalon signi+catif 
sur la voie de l’encyclopédisme des Lumières” i Recherches sur L’Encyclopédie 51 (2016), 
146.

5. Pierre Bayle: Dictionnaire historique et critique, vol. 3 K–P (Leiden, 1730), 560. När 
inget annat anges är översättningarna från franska till svenska mina.

6. Själva termen ”ekologiskt tänkande” lånar jag från Timothy Morton: The  ecological 
thought (Cambridge, 2010): ”The ecological crisis we face is so obvious that it becomes 
easy […] to join the dots and see that everything is interconnected. This is the eco-
logical thought. And the more we consider it, the more our world opens up” (1). För 
ekokritiska perspektiv på tidigmodern fransk litteratur, se Pauline Goul & John 
Usher (red.): Early modern écologies. Beyond English ecocriticism (Amsterdam, 2020).

7. Louisa Mackenzie: ”Epilogue” i Goul & Usher (red.): Early modern écologies, 289.
8. Se Anthony J. Cascardi: ”Experience and knowledge in the baroque” i Lyons 

(red.): The Oxford handbook of the baroque, 449–470. Cascardi påpekar att barockens stil 
kan kopplas till en erfarenhet och kunskapssyn som utgår från ”the force at work 
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29. Se Tonolo: ”Introduction”, 16. E

nligt A
lain V

iala är term
en galant rentav att 
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för de senare konstruktionerna klassicism
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ed m
er allm

änt tolererad än den libertinistiska ström
ning 

som
 D

eshoulières ansluter sig till.
55. Se Tonolo: ”Introduction”, 9–10.
56. D

eshoulières: Poésies, 99.
57. C

ascardi: ”E
xperience and know

ledge in the baroque”, 458.
58. Tonolo: ”Introduction”, 74. Poeten François de M

alherbe (1555–1628) var en 
central referens i inrättandet av de franskklassiska idealen, eller som

 B
oileau sam

-
m

anfattar saken: ”E
n+n M

alherbe vint”, B
oileau: L’A

rt poétique, 160.
59. Lyons: ”Introduction. T

he crisis of the baroque”, 17.
60. M

orton: The ecological thought, 3. M
ortons ekologiska tänkande strävar efter att 

dekonstruera föreställningar om
 naturen i en antropocentrisk tradition och syftar till 

en ”ecology w
ithout nature”. D

et kan onekligen skänka kritiska perspektiv på den 
pastorala genre som

 D
eshoulières idyller tillhör. H

är har jag endast försökt visa på 
aspekter i genren som

 underm
inerar det franska 1600-talets antropocentriska ratio-

nalism
.

A
bstract

A
 baroque disrupter of Classicism

: a reading of A
ntoinette D

eshoulières’s idylls. C
arin Franzén, 

A
ssociate professor in C

om
parative L

iterature, D
epartm

ent of C
ulture and A

esthet-
ics, Stockholm

 U
niversity, carin.franzen@

littvet.su.se

T
he article discusses A

ntoinette D
eshoulières’s poetry as a baroque disrupter of the 

French classical period at the second half of the seventeenth century. T
he focus is on 

her nature idylls and their critique of the period’s anthropocentric rationalism
. In a 

+rst step and as a background, I discuss the conception of French C
lassicism

 as a break 
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Skänka hovet heder och lustre
Fransk barockopera i Stockholm

 i början av frihetstiden

7
"

#
$"

 4!@
$AB

0*

A
lldeles i början av frihetstiden, under våren 1723, involverades balett-

m
ästaren vid det svenska hovet Jean-Baptiste L

andé (okänt födelseår, död 
1748) i ett för sin tid extraordinärt hovprojekt: att rekrytera en fransk 
operatrupp till Stockholm

. U
nder hösten 1723 och våren 1724 fram

förde 
L

andés trupp skådespel m
en också en rad franska operor i sin helhet. 

L
andé hade kallats till det svenska hovet 1720, som

 del av en nära 100 år 
lång tradition att ha en perm

anent fransk balettm
ästare. Inte bara dans 

utan också andra inslag av hovunderhållning hade under 1600-talet i stor 
utsträckning varit utform

ade utifrån franska förebilder.
M

usiken för dans, fester, konserter och andra tillställningar hade allt-
ifrån 1680-talet i regel plockats från franska operor, baletter och divertis-
sem

ent som
 sedan om

arbetades i olika utsträckning, ett förhållande som
 

gällde också för m
ånga andra nordeuropeiska hov, exem

pelvis de i H
an-

nover, K
assel och D

resden. A
tt uppföra franska operor i sin helhet var 

dock ett högst anm
ärkningsvärt företag, också i en europeisk kontext. 

D
etta skedde sam

tidigt i en tid av politisk om
välvning i Sverige som

 re-
sulterat i en starkt reducerad kunglig m

akt. E
fter endast något år som

 
drottning hade U

lrika E
leonora den yngre 1720 trätt tillbaka till förm

ån 
för sin m

ake Fredrik I och en ny dynasti hade gjort sin entré på den 
svenska tronen. R

egeringsform
en 1719/1720 hade bekräftat den slutgil-

tiga förskjutningen av m
akten från kungen (som

 m
onarken alltid be-

näm
ndes) till rådet och ständerna, ett förhållande som

 skulle kom
m

a att 
prägla hela frihetstiden.

D
en här artikeln diskuterar L

andés operatrupp och dess repertoar sam
t 

sätter dessa i relation till kontextuella och historiska förutsättningar. D
en 

speci+ka genre som
 behandlas, opera, och dess relation till olika betydel-

ser av barock ska först kortfattat beröras. O
pera från L

udvig X
IV

:s hov 
ses i m

odern tid ofta som
 ett av de m

est distinkt barocka uttrycken. H
är 

*U
niversitetslektor i m

usikvetenskap, Institutionen för m
usikvetenskap, U

ppsala universitet, 
m

aria.schildt@
m

usik.uu.se
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w
ith baroque key topics, such as instability, m

etaphorical play, and im
agination. From

 
the perspective of French literary history, the B

aroque is often conceived of as a dis-
ordered predecessor to the rational order of the C

lassical period associated w
ith the 

“A
ge of L

ouis X
IV

” (1643–1715). In such a context, D
eshoulières’s idylls, ”L

es M
ou-

tons” (1677) and ”L
e R

uisseau” (1685), both published in Le M
ercure galant, could be 

read as baroque disruptors due to their place in a speci+c E
picurean vein w

ithin the 
French classical period that underm

ines its dom
inating rationalism

. A
s a fram

e for 
m

y reading of the idylls, I provide a short description of the context of D
eshoulières’s 

w
riting and its connexion to a w

ider libertine m
ovem

ent w
ithin literature and art, 

w
hich can be traced back to the sixteenth century’s revival of E

picurus and natural 
philosophy. I conclude the article w

ith a brief discussion of the actuality of D
eshou-

lières’s poem
s in the light of a present ecological thinking.

K
ey w

ords: baroque, classicism
, A

ntoinette D
eshoulières, idylls, ecological thinking


