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kapitel 1

Inledning

Att drottning Christina av Sverige (1626–1689) har en betydelsefull ställ-
ning i den italienska litteraturhistorien är en bekant omständighet för
många italienare. Samma förhållande är däremot mer obekant i Sve-
rige. Detta beror naturligtvis inte på att det har saknats intresse för
hennes liv. Drottningens levnadsbana har förundrat och väckt upp-
märksamhet alltsedan hennes samtid och intresset tilltar ständigt. Det
räcker med att betrakta det stora antal verk av de mest skilda slag –
biografier, vetenskapliga studier, historiska romaner etcetera – som till-
lägnats drottningen under de senaste åren för att förstå hur stort intres-
set för hennes person och verk är. 

Givetvis är det drottningens beryktade abdikation och omvändelse
till katolicismen som har väckt mest uppmärksamhet. Redan samti-
den förundrades över hennes val att avsäga sig tronen i ett av de mäk-
tigaste länderna i Europa. Det svenska riket hade efter de stora land-
vinningarna under trettioåriga kriget (1618–1648) börjat framträda
som en ny stormakt. Frågan om motiven bakom drottningens beslut
skulle därför komma att uppehålla historiker under flera århundraden
och gör det än idag. Under 1900-talets andra hälft kom dock hennes
kulturella mecenatskap att i allt högre grad intressera forskningen. En
bidragande orsak, eller kanske rentav startpunkten för denna tendens,
var den utställning tillägnad drottning Christina som ägde rum på
Nationalmuseum i Stockholm 1966. För första gången efter hennes död
1689 visades stora delar av hennes omfattande konstsamlingar på en
enda plats. Samtidigt gavs det ut en omfattande utställningskatalog,
som skulle få stor betydelse för senare studier om drottningen.1 Kata-
logen är i skrivande stund den enda undersökning om drottning
Christina i vilken man behandlar samtliga aspekter av hennes kultu-
rella verksamhet. Den sträcker sig över hela drottningens liv och är inde-
lad i olika avsnitt, som utreder allt från hennes filosofiska och veten-
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skapliga intressen till hennes insatser för teater, musik och litteratur.
Nationalmuseums katalog blev upphov till ett stort antal studier som
utförligt undersökte dessa ämnen. Ett område förblev dock utan en
uttömmande undersökning, nämligen hennes litterära mecenatskap i
Rom. Den bok som här föreligger ägnas därför drottning Christinas
betydelse för den italienska litteraturen. 

Det är allmänt bekant i forskningen om drottning Christina att hon
stiftade en lärd akademi i Rom 1674. Hennes Accademia Reale
(Kungliga Akademien) blev en mötesplats för Roms kulturella elit och
karaktäriserades av dess breda intressen. I drottningens Akademi dis-
kuterade man bland annat moralfilosofi, man lyssnade på musik och
framförde poetiska kompositioner. Accademia Reale skulle dock
komma att bli mest omtalad av eftervärlden för sin poetiska verksam-
het. Akademien hade en viktig roll i den italienska litterära debatten
under andra hälften av 1600-talet, i vilken några kritiker och poeter
strävade efter att förnya den italienska litteraturen. Drottningens Aka-
demi blev ett forum för de nya riktningar som tog avstånd från barock-
ens poetik och språkbruk.2 Första hälften av 1600-talet hade i Itali-
en dominerats av den poetiska stil som kom att kallas marinism, efter
förgrundsgestalten Giovan Battista Marino (1569–1625).3 Marinismen
kännetecknades av ett komplicerat och starkt förtätat poetiskt språk
som man nu på flera håll ville ersätta med ett enklare uttryckssätt.
Accademia Reale och drottning Christina tog ställning för denna
reform.

De nya poetiska idealen fortsatte att utöva sitt inflytande även efter
drottning Christinas död och kom att befästas när en annan akade-
mi, Accademia dell’Arcadia, bildades 1690. Det nya sällskapets med-
lemmar, arkadierna, utnämnde den nyligen avlidna drottningen till sin
beskyddarinna. Enligt arkadiernas sed gav man henne ett herdenamn:
’Basilissa’ (Kejsarinna, Drottning). Accademia dell’Arcadia anses där-
för allmänt vara Accademia Reales efterföljare. Båda akademierna
förespråkade ett avståndstagande från barocken och en förnyelse av det
poetiska språket. Den arkadiska reformen, som den brukar benämnas
i den italienska litteraturhistorien, kännetecknades framför allt av en
allmän klassicism där idealet var ett klart poetiskt språk.4 Arkadierna
hade sina förebilder i den italienska litterära traditionen från 1300- och
1400-talet, som de ansåg att marinisterna hade försummat. Arkadier-
nas poetiska modell var Francesco Petrarcas (1304–1374) lyrik.

Accademia Reale och Accademia dell’Arcadia har alltså samma poe-
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tiska anspråk och representerar en gemensam arkadisk poetik även om
det finns några betydelsefulla skillnader mellan akademierna. Chris-
tinas Akademi skiljer sig från arkadiernas i både organisationen och
verksamheten men framför allt vad gäller dess sociala anspråk, som var
kopplade till drottningens ställning i det romerska samhället. Hennes
fortsatta anspråk på kunglig status efter abdikationen avspeglar sig, som
vi kommer att se, i hennes akademiska projekt. 

Accademia dell’Arcadia hade också, å sin sida, en framträdande roll
i det romerska samhället. Arkadiernas syfte var dock inte att legitime-
ra en mecenat utan snarare att upprätta, genom sin poetiska reform,
en allmängiltig kulturmodell som kunde ge dem en hegemonisk ställ-
ning på den italienska litterära scenen. Deras modell baserade sig på
arvet från den petrarkistiska poesin men också på andra väletablerade
kulturföreteelser. Drottning Christinas mecenatskap var en sådan.
Arkadiernas postuma utnämning av drottningen till sin beskyddarin-
na var, enligt min mening, ett led i deras strategi att ta över hennes
’kulturella kapital’. Detta hoppas jag kunna visa genom att studera bil-
den av drottningen i den arkadiska poesin och den förändring den
genomgår efter att Accademia dell’Arcadia bildats.

Drottning Christinas betydelse för den arkadiska reformen är allt-
så ett omfattande ämne att behandla, framför allt för att hennes roll
på den romerska litterära scenen gick utöver mecenaters i gängse
mening. Hon blev ett föredöme för de nya poetiska tendenserna och
avbildades ofta i den arkadiska poesin. Antalet poetiska kompositio-
ner tillägnade drottning Christina är därför ansenligt. Den största och
viktigaste delen av denna produktion är skriven av fyra poeter som var
delaktiga i både Accademia Reale och Accademia dell’Arcadia. Dessa
är: Vincenzo da Filicaia (1642–1707), Alessandro Guidi (1651–1712),
Benedetto Menzini (1646–1707) och, i mindre grad, Francesco de
Lemene (1634–1704). Det är framför allt deras verk tillägnade drott-
ningen som är källorna för studiet av Christinabilden i denna avhand-
ling.

Den svenska drottningen var ingen vanlig mecenat. Hennes enga-
gemang i sina poeters verk sträckte sig inte bara till att hon kommen-
terade, lovprisade eller kritiserade dem, utan hon ingrep emellanåt även
aktivt i deras skrivande. Vi kommer att se hur hon vid ett flertal till-
fällen samarbetade med sina ’kungliga akademiker’. I de brev och anvis-
ningar till poeterna som finns bevarade beskriver Christina ingående
vilka motiv de skall använda och vilken stil de skall författa i. 

inledning
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Drottningens roll som mecenat sammanhänger också med hennes
eget författarskap. Bortsett från brevskrivandet, för vilket Christina är
rättmätigt berömd, författade hon ett flertal samlingar maximer, en
självbiografi och diverse strödda skrifter.5 Hennes författarskap är
självfallet relevant för min framställning, och jag refererar till det för
att belysa vissa aspekter av de arkadiska poetiska alstren tillägnade drott-
ningen. Det är framför allt självbiografin som är intressant i samman-
hanget; den ofullbordade Histoire de la Reyne Christine, faite par elle
mesme, dediee a Dieu (Drottning Christinas historia, skriven av henne
själv, tillägnad Gud ), som drottningen skrev på franska på 1670- och
80-talet. Hon arbetade med sin självbiografi ungefär samtidigt som
Accademia Reale fick sin slutgiltiga form. Christinas skildring av sitt
liv är ämnad att både legitimera hennes ställning som drottning och
att förläna henne själv ära. Accademia Reale präglades av liknande
intentioner då den verkade för att propagera hennes ära på den
romerska scenen. Det är bland annat med tanke på dessa omständig-
heter som jag kommer att referera till självbiografin. Jag kommer där-
emot inte att använda mig av drottning Christinas maximer. Bortsett
från att de redan ägnats utförliga studier, framför allt av Sven Stolpe,
är de svåra att specifikt relatera till drottningens roll i den arkadiska
poesin, eftersom de tillkommit under en längre tidrymd och ger ut-
tryck för mycket varierande ståndpunkter.

Studiet av Christinas ställning i den arkadiska poesin kräver ett vida-
re perspektiv än det strikt litteraturvetenskapliga i gängse mening, efter-
som hennes litterära mecenatskap i högsta grad var beroende av de intel-
lektuella och sociala betingelserna för hennes vistelse i Rom. Accade-
mia Reales kulturella miljö, i vilken moralfilosofiska diskussioner och
poetiska uppläsningar ägde rum, kräver en bredare idé- och lärdoms-
historisk kontextualisering. En annan viktig dimension är hennes
ställning i det romerska samhället som abdikerad drottning, som
naturligtvis var bestämd av hennes omvändelse till katolicismen. Det
är idag svårt att uppskatta vilken sensationell händelse hennes trosför-
ändring var i 1600-talets Europa. Då drottning Christina abdikerade
den 6 juni 1654 i Uppsala slott var Sverige ett rike på framväxt. De
stora framgångar landet hade skördat under trettioåriga kriget hade till
stor del varit Gustav II Adolfs (1594–1632) förtjänst. Det var kungen,
tillsammans med rikets inflytelserika kansler Axel Oxenstierna
(1583–1654), som hade planerat den expansiva politik som hade gjort
Sverige till ledare för den protestantiska fronten i kriget. Att Gustav
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II Adolfs dotter avstod kungamakten över ett av Europas mäktigaste
länder var därför en mycket uppmärksammad händelse, och att hon
därefter lämnade sina fäders tro för att konvertera till katolicismen
framstod som rent häpnadsväckande. Drottning Christinas handling-
ar under de här åren kastade i själva verket en skugga över faderns fram-
gångar. En rättvisande uppfattning om betydelsen av hennes tronav-
sägelse och trosförändring som en av 1600-talets stora händelser av euro-
peiskt format, får vi när vi beaktar att seklet – med tonvikt på dess
andra hälft – i en italiensk kontext kunde betecknas som ”il secolo del-
la Regina di Svezia” (Sveriges Drottnings sekel)!6

Då drottningen offentligt avsvor sig lutherdomen i Innsbruck den
3 november 1655 hade den katolska kyrkan ännu inte återhämtat sig
från det svidande nederlag som Westfaliska freden (1648) och slutet
på trettioåriga kriget inneburit för dess intressen. Att den drottning
som tecknat ett, för påvedömet, så ofördelaktigt fördrag nu var beredd
att knäböja inför påven var en oerhörd seger för katolicismen. Den
katolska kyrkan dröjde inte med att dra nytta av denna triumf som
skulle få en utpräglat medial karaktär, i enlighet med hela motrefor-
mationens inriktning på retorik, suggestion och övertalning i den heli-
ga trons namn. Drottning Christinas trosförändring inträffade under
en period då motreformationens kraft, som under en längre tid hade
avtagit, fick förnyad styrka. Hennes övergång till katolicismen iscen-
sattes därför med den allra största omsorg för propagandistiska syften.
En av huvudaktörerna var den nytillträdda påven Alexander VII
(Fabio Chigi, 1599–1667; påve 1655), som hade varit påvligt sändebud
vid fredsförhandlingarna i Westfalen. Alexander VII spelade en cen-
tral roll för drottning Christinas upptagande i den katolska kyrkan.
Det var han som iscensatte drottningens triumftåg genom Italien så
att den blev en symbolisk representation av katolicismens seger. Resan,
som avslutades med ett magnifikt intåg i Rom, var ämnad att väcka
häpnad över hela Europa och drottning Christina var självfallet huvud-
aktören i detta skådespel. Hon medverkade dock också genom att, till-
sammans med påven, regissera denna iscensättning så att största möj-
liga ära skulle tillfalla henne och den katolska kyrkan.

Samma förutsättningar bestämde drottningens agerande när hon väl
var framme i Rom. Hon kom att verka vid ett hov som saknade mot-
svarigheter i dåtidens Europa. Påvedömet styrdes av en regent vars and-
liga makt överträffade hans världsliga auktoritet. Det var dessutom ett
valrike där påvens absoluta makt vilade på en obeständig grund. De

inledning
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romerska adelsfamiljerna var nödgade att alliera sig med varandra för
att säkra sin existens. Drottning Christina kunde i denna kontext göra
anspråk på en kunglig status som höjde henne över den romerska aris-
tokratin och som bara påven överträffade. Dessa omständigheter gav
henne en alldeles unik ställning i det romerska samhället, men den var
ingalunda oproblematisk. Erkännandet av drottningens status var ett
problem som det är svårt att få en uppfattning om idag, då vi står främ-
mande för de rang- och etikettsfrågor som hade en avgörande bety-
delse för 1600-talets människor. Rom var i dessa avseenden tongivan-
de för hela Europa. Påvedömets specifika karaktär gjorde att staden
blev en spektakulär skådeplats för iscensättningen av olika maktför-
hållanden i den europeiska politiken. Framför allt rörde det sig om
kampen mellan de stora katolska makterna, Spanien och Frankrike,
om vem som skulle ha företrädesrätt inför påven.

Drottning Christinas fall var unikt även i detta avseende. Hennes
abdikationsakt var utformad så att hon kunde behålla en suverän
monarks ställning. Det är framför allt historikern Curt Weibull som,
i sitt klassiska verk Drottning Christina. Studier och forskningar (1931),
framhållit hennes exceptionella status inför världen som suverän
drottning trots att hon inte längre var regent. Denna ställning stod
lagfäst i hennes avsägelseakts första punkt, som jag här återger efter
Weibull: 

Att vi för all subjektion och lydno skola vara befriade, och icke någon
utan allenast Gud underkastade att giva för våra aktioner räkenskap,
så de som härtill förde äro, som de efter avträdet ifrån regeringen för-
de varda, och nyttja all den rätt, frihet och independence, som oss efter
naturen tillstår, och för den skull för alle befallninger och pålagor vara
exempte och icke skyldiga att svara för något, som icke går emot
konungens och fädernelandets välfärd; dock skall denna rätt, frihet
och independence uppå vår person allenast förstås oförskränkt, […].7

Drottning Christina var således även efter abdikationen ingens under-
såte. Trots att hon inte regerade längre hade hon förbehållit sig alla rät-
tigheter som drottning, och som drottning skulle hon fortsätta att age-
ra fram till sin död. För att dessa förmåner skulle tillerkännas henne
var det därför viktigt att hon handlade kungligt. Drottning Christina
skulle komma att agera Roms högsta världsliga makthavare näst efter
påven under en period av över trettio år. En av funktionerna som hen-
nes kulturella aktiviteter hade var att återspegla detta förhållande. En
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grundläggande tes i avhandlingen är således att drottning Christinas
litterära mecenatskap ingick i hennes strategi att rättfärdiga sina kung-
liga befogenheter. 

Drottningen hade i själva verket agerat finansiär på kulturområdet i
legitimerande syfte långt innan hon anlände till Rom. Hennes ryktbar-
het som ’Nordens Pallas’ berodde till stor del på det livliga konst- och
litteraturliv som kännetecknade hennes hov i Stockholm. Under hen-
nes tio år långa regering (1644–1654) hade detta hov blivit ett mycket
aktivt kulturcentrum som kunde mäta sig med sina stora europeiska
motsvarigheter. Ett stort antal utländska lärda hade av hennes genero-
sitet lockats till den svenska huvudstaden. Förutom att hon dispone-
rade över en av Europas mest ryktbara konstsamlingar ägde drottning-
en också en stor bok- och manuskriptsamling. Denna kollektion och
hennes intresse för lärdom ledde till djupgående studier i filosofi och
språk, som gjorde henne berömd. Det var samma lärda som Christina
hade kallat till Stockholm som, sedan de återvänt till sina hemländer,
skulle komma att sprida hennes rykte som den lärda drottningen. Nu
förväntades hon göra skäl för den etiketten på sin romerska uppehålls-
ort. Då hon inte längre regerade över ett land var hennes kungliga sta-
tus ett av de få medel hon förfogade över för att tillskansa sig ett visst
politiskt oberoende gentemot påven. Drottningens kulturella mecenat-
skap bekräftade hennes kungliga ställning och var därför av största vikt
för henne. Att hon instiftade Accademia Reale hade således vad vi idag
skulle kalla en politisk innebörd.

Forskningsläge och källor 

I min kortfattade presentation av ämnet har jag konstaterat att den
tidigare forskningen om drottning Christina inte ägnat samma upp-
märksamhet åt hennes litterära mecenatskap som åt hennes andra kul-
turintressen. Det finns några få hänvisningar i de viktigaste verken om
drottningen och några kortare artiklar i ämnet, men det har aldrig
ägnats någon heltäckande monografisk behandling. Denna situation
beror på flera omständigheter. Den viktigaste är de olika intressen som
skilt den italienska forskningen om Accademia dell’Arcadia från den
internationella forskningen om drottning Christina. 

Bland studierna om drottningen har de svenska bidragen självklart
haft en särställning. Fokus i dessa har dock alltid legat på hennes bio-
grafi. Denna biografiska inriktning och en allmän underskattning av

inledning
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kapitel 2

Accademia Reale 
och Accademia dell’Arcadia

Akademierna under renässansen och barocken

Under 1400- och 1500-talen uppstod på olika håll i Italien ett nytt sätt
att organisera och förvalta vetandet som kom att stå vid sidan om uni-
versiteten, nämligen akademierna. Själva namnet akademi anspelar på
trädgården Akademe utanför Athen där Platon kring 387 f.Kr. bildade
sin berömda skola med samma namn.1 Om det inte finns några stör-
re svårigheter att fastställa själva ursprunget till akademiernas renässans
på 1400-talet och framåt är det desto svårare att uttala sig om när och
hur dessa utvecklades till de institutionella organisationer vi idag för-
knippar med ordet akademi. Själva begreppet ’akademi’ hade under
renässansen en vidare betydelse och kunde anspela både på regelbund-
na möten av lärda, organiserade med statuter och förordningar, samt
på tillfälliga ’akademier’ som varade under en begränsad tid, ett dygn
eller en afton, och som i praktiken ofta var filosofiska eller poetiska sam-
manträden med musikaliska inslag. De förra organiserade sina samman-
träden med hjälp av förordningar för att reglera och ge kontinuitet åt
sin verksamhet, medan de tillfälliga akademierna saknade dessa element
av varaktighet. Trots att det inte finns några väsentliga skillnader i den
poetiska produktionen mellan dessa två typer av sällskap kommer jag
främst att behandla de varaktiga och regelbundna akademierna, som
både Accademia Reale och Accademia dell’Arcadia var exempel på.

Det råder ganska stor enighet i forskningen om de italienska aka-
demierna under renässansen, om att den första som medvetet gjorde
anspråk på att återuppta traditionen från Platons akademi var Acca-
demia Platonica, bildad i Florens år 1459 av Marsilio Ficino (1433–1499).
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Akademiens beskyddare och mecenater var självaste hertigarna i sta-
den, först Cosimo il Vecchio de’ Medici (1389–1464) och sedan Loren-
zo il Magnifico de’ Medici (1449–1492). Ungefär samtidigt med den
platonska akademiens uppkomst i Florens bildades andra lärda säll-
skap runtom i Italien som konkurrerade med Ficinos om primatet att
vara den första akademien sedan antiken. De viktigaste bland dessa är
Pomponio Letos (1427–1498) Accademia Romana eller Pomponiana,
som uppkom i Rom på 1460-talet, och Giovanni Pontanos (1426–1503)
Accademia Napoletana, som stiftades ungefär samtidigt i Neapel vid
kung Alfons I av Aragoniens (1396–1458) hov; båda akademierna ver-
kar dock främst ha haft arkeologiska intressen och anknyter inte på
samma medvetna sätt till Platons Akademeia såsom Ficino och hans
medarbetare gjorde. Ficinos akademi förblev den stora inspirations-
källan för de italienska renässansakademierna. 

Uppgifterna om Ficinos akademi är knapphändiga och det är där-
för vanskligt att fastställa hur den var organiserad, men vi vet att den
platonska filosofin inte var akademiens enda intresse utan att man även
förde diskussioner om litteratur och musik.2 Ficinos Accademia Plato-
nica var antagligen en relativt informell samling lärda vars möten inte
reglerades av någon speciell förordning och som, i motsats till den upp-
fattning vi idag äger om den akademiska institutionen som pedantisk
och formell, utvecklade en fri och öppen kulturell miljö. Humanismens
återupptäckt av antiken genom studiet av den grekiska och latinska lit-
teraturen var grunden till akademiens kulturella projekt.3 Accademia
Platonicas betydelsefulla inflytande för spridningen av nyplatonismen
under renässansen och högrenässansen blir uppenbart redan när vi
betraktar namnen på dem som, på ett eller annat sätt, var aktiva i den:
Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), Niccolò Machiavelli
(1469–1527), Angelo Poliziano (1454–1494), Leon Battista Alberti
(1404–1472) och naturligtvis Ficino själv. Hans akademi utvecklades vid
sidan av universiteten där Aristoteles’ idéer dominerade undervisning-
en. Aristotelismen, som tack vare kyrkofäderna och framför allt Sankt
Thomas av Aquino (d. 1274), hade införlivats i kyrkans lära och intog
en dominerande ställning på universiteten, var speciellt stark vid vissa
lärosäten som till exempel Padua. Platonismen däremot kom mestadels
att utöva sitt inflytande på de ’moderna’ renässansakademierna. 

Den akademiska institutionens ursprungliga platonism skulle fort-
leva i olika former långt in på 1600-talet, vilket vi kommer att se i föl-
jande avsnitt om Accademia Reale och Accademia dell’Arcadia. Den
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platonska filosofins inflytande förblev en viktig förutsättning för aka-
demierna under 1500- och 1600-talet, då man försökte återuppliva den
föreställning om Platons akademi som hade etablerats av Ficino. Det
är humanismens återupptäckt och imitation av antiken som är den
gemensamma grunden för Ficinos akademi och de talrika samman-
slutningar som efter dess exempel kom att titulera sig ’akademier’. Fici-
nos Accademia Platonica blev på det sättet förlagan till en återupp-
livad kunskapsmodell som under renässansen fick en spektakulär
spridning över hela Europa. Denna modell skulle utöva starkt infly-
tande på europeiskt lärdomsväsen i nästan tre sekler. Akademiernas
kunskapsideal kom så småningom att anpassa sig efter den omvälv-
ning som den vetenskapliga revolutionen innebar och återuppstod, i
förändrad skepnad, i upplysningens ’encyklopediska’ tänkande.4

Denna kunskapsmodell kännetecknades framför allt av akademier-
nas universella strävan att omfatta vetandets alla domäner. Särskilt vik-
tiga i Ficinos akademi var, utöver filosofin, musiken och poesin. De
ansågs, med sina matematiska inslag, reflektera universums harmoni.5

Accademia Platonica och de efterföljande akademiernas struktur påver-
kades av den nyplatonska tanken om ett makrokosmos – Gud och hans
gudomliga harmoni – och ett mikrokosmos – människan som en reflek-
tion av det gudomliga med möjligheten att höja sig till ett tillstånd av
fullkomlighet.6 Denna vision om människans natur överensstämmer
med renässanshumanismens tillit till hennes möjligheter att överträf-
fa sig själv. Ficinos akademis främsta uppgift blev därför att genom kun-
skapen höja medlemmarnas lärda kompetens och sociala status. Fran-
ces Amelia Yates visar i en artikel hur den platonska akademiens mora-
liska uppgift kom att gå i arv till de italienska renässansakademierna
så till den grad att den blev en av institutionens förutsättningar.7 Det
är även därför musiken och poesin ursprungligen hade en stark ställ-
ning i renässansakademierna; de uppskattades i synnerhet för sitt sätt
att bibringa människan kunskap genom att vädja till hennes sinnlig-
het och varseblivning och inte enbart till den intellektuella förmågan,
som filosofin och vetenskapen gör. Samma öppenhet i ämnesvalet fin-
ner man också hos renässansakademierna som var universella till sin
karaktär och där vetandets alla aspekter var av betydelse.

Renässansakademiernas nyplatonska influenser märks även på andra
områden. Amedeo Quondam anser, i sin ofta åberopade essä om de
italienska akademierna ”L’Accademia” (1982), att återupplivandet av
dialogformen från antiken var en av grunderna för akademiernas ut-
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veckling under renässansen.8 Det var som dialoger Platon hade skri-
vit sina verk, och den formen blev den privilegierade förmedlaren av
akademiernas kunskapsmodell. Akademierna uppkom ofta i anslutning
till renässanshoven och bar spår av den civile conversazione (dygdiga
konversationskonst) som där fördes av fursten och hans hovmän. Des-
sa ’lärda konversationer’ står också i centrum för det mest inflytelse-
rika verket om hovlivet under 1500- och 1600-talen: Baldassare Cas-
tigliones (1478–1529) Il libro del Cortegiano (Boken om hovmannen).9 Den
diskussion om den förträfflige hovmannen som förs i Castigliones bok
liknar diskussionerna i en akademi: en grupp personer samlas för att
samtala kring ett angivet ämne under en överenskommen tid. Il libro
del Cortegiano blev viktig för akademiernas utveckling, inte bara för
att den beskriver den akademiska samtalsformen utan även genom sin
bild av den ideale hovmannen. Denne framställs som lika begåvad med
vapen som med poesi, musik och alla andra konstarter. På så sätt blir
han ett exempel på den universella kunskapsmodell som utvecklades
inom akademierna. Samma ideal står i centrum för Leonardo da Vin-
cis uomo universale (universella människa), karaktäriserad av sin all-
sidiga kunskap. Leonardos människoideal förkroppsligade renässansens
kunskapsmodell där skolastikens auktoritet hade fått träda tillbaka.10

Castigliones hovman utövar alla sina färdigheter med grazia (behag)
– ett slags oansträngd lätthet – som var den viktigaste egenskapen för
att verka vid hovet och som var lika central för den akademiker som
skulle diskutera allehanda ämnen inför ett lärt sällskap.

Den ursprungliga frihet som kännetecknade Ficinos akademi och
andra italienska akademier under 1400-talet kom att ersättas med ett
komplicerat system av former och ritualer under 1500-talet. Förkla-
ringen till denna förändring måste i första hand relateras till den poli-
tiska och sociala omvälvning som konciliet i Trent (1545–1563) inne-
bar.11 Motreformationen inverkade som bekant på den sydeuropeiska
kulturmiljön genom att den red spärr mot renässanshumanismens
obundenhet i kraft av en stramare och strängare attityd. Denna nya
formalism påverkade hela kulturfältet under andra hälften av 1500-talet
och resulterade i en uppsjö av traktater som, i likhet med Castiglio-
nes bok, var ämnade att reglera de flesta aspekter av livet. En av de
viktigaste, förutom Il libro del Cortegiano, var Giovanni della Casas
(1503–1556) Il Galateo (1558). Medan Castiglione skrev för adelsmän vid
italienska hov vände sig della Casa till en bredare publik. Il Galateo
riktade sig, med sin lättsamma och förnuftiga ton, till den expande-
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rande italienska borgarklassen och visade exempel på ett korrekt och
dygdigt beteende i vardagliga situationer. Il libro del Cortegiano före-
griper å andra sidan, genom sin aristokratiska karaktär, den ritualise-
ring av hovlivet som tog fart under andra hälften av 1500-talet, en tid
som präglas starkt av akademiernas framväxt.12 Castiglione berör ett
flertal aspekter som är av intresse för den akademiska institutionens
utveckling, eftersom hans idealbild av hovet hade en motsvarighet i
akademiernas miljö. Förutom hovlivets civile conversazione, som i så
hög grad präglade akademiernas verksamhet, och den redan anförda
idén om grazia, är det troligen det svåröversatta begreppet sprezzatu-
ra (distinktion, eller ”ett obesvärat uppträdande, som döljer artisteriet”)
som bäst summerar hovmannens karaktär.13 Sprezzatura avser en atti-
tyd av överlägsenhet och beräknad nonchalans, som skall vägleda hov-
mannen i hans åtaganden. Konceptet är nära förknippat med renäs-
sansens nystoiska och nyplatonska tankegångar men överensstämmer
också med det nya kulturella klimatet. Motreformationen medförde
en stark emfas på aristokratins ceremoniel och formalism, vilket resul-
terade i större krav på den förmåga till förställning som sprezzatura
avser. 

Redan under andra hälften av 1500-talet innebar denna tilltagande
formalism en gradvis förskjutning av akademiernas intresseområde från
renässanshumanismens universalitet till retoriska och poetiska frågor.
Denna utveckling tog fart med en rad akademier – till exempel Acca-
demia degli Infiammati (De Upptändas akademi, 1540) – i Padua, där
aristotelismens inflytande på universitetet var starkare än i andra ita-
lienska städer. Akademiernas ökade intresse för retoriska och språkli-
ga frågor berodde dock också på andra omständigheter. Samtidigt som
humanismens inflytande avtog började folkspråken i flera europeiska
länder ersätta latinet som kulturspråk. Intresset för att studera folk-
språken ökade. Ända sedan Dante Alighieris (1265–1321) försvar av det
italienska språkets duglighet i De vulgari eloquentia, som dock tryck-
tes först 1577, hade frågan om det italienska språket sysselsatt halvöns
lärda. Så småningom hade man funnit en norm med Pietro Bembos
Prose della volgar lingua (1525). Bembos riktlinjer anger Petrarca som
exemplet att följa för poesin och Boccaccio för prosan, samtidigt som
de ger ett klart besked åt tidens språkforskare om vilket språk de bor-
de premiera i sina studier.14 Språkdebatten ledde till uppkomsten av
flera akademier med språkliga intressen, varav den viktigaste kom att
bli inflytelserika Accademia della Crusca (Kliets akademi, 1583) i Flo-
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rens. Accademia della Cruscas uttalade målsättning var att rena det ita-
lienska språket från dess brister och stadfästa dess första ordbok, vil-
ket skedde först 1612. Samma syfte hade Académie Française, som stif-
tades 1634 under Ludvig XIV:s regeringstid, och som jag återkommer
till i nästa avsnitt.

Motreformationens regulativa tendenser gav utslag i akademiernas
statuter som styrde alla aspekter av verksamheten. Dessa känneteck-
nas av samma formaliserande ansats som präglade tidens didaktiska
traktater. Accademia degli Intronati (De Omtumlades akademi) i Sie-
na är allmänt betraktad som den första italienska akademien som utrus-
tade sig med förordningar för att reglera sin aktivitet (1525), även om
dessa antagligen inte riktigt motsvarade de statuter som från den tiden
och framåt kom att bli så vanliga inom de italienska akademierna, utan
mer var tänkta som något slags deklarationer om sällskapets moralis-
ka uppgift. Den första akademien att lagfästa sin verksamhet med regel-
rätta statuter var troligen ett annat sällskap från Siena: Accademia dei
Rozzi (De Grovas akademi, 1531).15 I prologen till Intronatis statuter,
författade före 1584, kan vi läsa om akademiens syfte:

[…] si adunarono ne la nostra città alcuni spiriti gentili in diverse qua-
lità di dottrina eccellenti, i quali – e per più e diverse ragioni ivi det-
te – si disposero di fondare una congregazione nella quale, lasciando,
per quanto le forze del loro ingegno comportavano, tutti e’ noiosi e
schivi pensieri e tutte le altre cure mondane, solo e con ferma inten-
zione si dessi opera alli esercizi delle lettere così volgari come greche
e latine, leggendo, disputando, componendo, interpretando, scriven-
do, e, per dirlo in uno, facendo tutto che per imparare far si suole: nè
pur solo ivi fusse scola di filosofia, ma di humanità, di leggi, di musi-
ca, di poesia, d’aritmetica, e universalmente di tutte le discipline e di
tutte le arti liberali e gentili, […]16

[…] några ädla själar, framstående i olika discipliner, samlade sig i vår
stad med avsikten att – av flera olika anledningar – instifta ett sam-
fund i vilket, i den mån deras snilles kraft förmådde, de bestämde sig
för att ge upp alla sina bekymmersamma tankar och världsliga affä-
rer för att enbart ägna sig åt den italienska, den grekiska och den latins-
ka litteraturen. Och detta genom att läsa, diskutera, skriva, tolka och
för att säga det kortfattat, genom att göra allt det som krävs för att
lära sig. Detta var då inte enbart en skola i filosofi utan även i huma-
nism, juridik, musik, poesi, aritmetik och omfattade alla discipliner,
artes liberales och ädla konster, […]
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Akademiernas universella kunskapsmodell framträder tydligt i dessa
rader som förklarar vad det var som fick några ”spiriti gentili” (ädla
själar) från Siena att samla sig till ett lärt sällskap. Det är viktigt att
markera hur dessa benämns just ”gentili” (ädla) och ansågs vara en för-
näm skara människor, som dock kunde vara ganska heterogen i fråga
om samhällsställning och bildning. Inte sällan var akademikerna adels-
män, kyrkomän eller studenter, men även vetenskapsmän, poeter och
så vidare. Intronatis deklaration påminner lika mycket om Leonardos
uomo universale som om Castigliones hovman. 

Det finns i detta och i andra uttalanden om olika akademiers stif-
tande en strävan efter att upprätthålla något slags jämlikhet mellan
medlemmarna, en ansats som man dock frångick redan i statuterna
då man tillsatte olika befattningar och på så sätt skapade en bestämd
hierarki. Den egalitära ansats som ändå skymtar i renässansakademi-
erna och vars idé också skulle utöva sitt inflytande på arkadierna, om
än i reducerad form, fick genomslag samtidigt som det meritokratis-
ka tänkandet som började prägla understatsförvaltningarna i 1600-talets
Europa.17 Akademierna var därför också viktiga kulturföreteelser i kraft
av den gemenskap mellan de intellektuella som de åstadkom. Därige-
nom föregrep de 1700-talets tanke om en Respublica literaria över
nationsgränserna. Idén om ett samfund av lärda, som skymtar redan
bakom Rozzis prolog, har sina anor i humanismens ideal av ett öppet
kulturutbyte.18 Intronatis främsta syfte var annars att avstyra alla
”bekymmersamma tankar och världsliga affärer” för att ägna sig åt stu-
dierna. Det är i denna ’nyttiga förströelse’, med ursprung i det hora-
tianska utile dulci, som de italienska renässansakademiernas väsen lig-
ger. Samma inställning till det akademiska företaget märker vi i Acca-
demia dei Rozzis statuter där man förklarar akademiens impresa,
sällskapets bildliga devis:

Essendosi per noi deliberato e ventosi che per nostra insegna, overo
impresa, si dovesse pigliare uno arbolo seco e di natura infruttuoso,
o vero se frutto facesse fusse di poca qualità, respetto allo stato nostro;
trovandoci senza alcuno fondato principio, cioè di quelle cose che sot-
to tale insegna pensiamo frequentare, solo per passare e dì festivi con
quello minore ozio che per noi si possi; […]19

Vi bestämde oss för att välja som våra insignier, det vill säga impresa,
ett kalt träd som av naturen stod ofruktbart, eller som gav frukt av
föga kvalitet. Detta motsvarade vårt tillstånd, eftersom vi saknade var-
je grundläggande idé om de ting som vi tänkte utforska under ett
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sådant tecken, förutom att tillbringa våra lediga dagar med minsta möj-
liga lättja; […]

På samma sätt som ett kalt träd inte kan ge några frukter var akade-
mikerna oförmögna, på grund av sina bristfälliga kunskaper, att åstad-
komma något av betydelse i studiet av de ämnen de diskuterar – mer
än att tillbringa tiden på ett angenämt och nyttigt sätt. Det fanns hos
dessa första akademier en attityd av ödmjukhet och av otillräcklighet
inför kunskapen, som manade deras medlemmar att förbättra sin ställ-
ning genom att fördjupa sitt vetande. 

Trots att motreformationens stramare kulturklimat tvingade akade-
mierna att tona ned de mer kontroversiella aspekterna av sin ursprung-
liga platonism, kom vissa av den akademiska institutionens mer eso-
teriska inslag alltjämt att leva kvar, som förkärleken för deviser och
emblem. I föregående citat kan man iaktta vilken funktion en impre-
sa kunde ha. Den fungerar som ett slags programförklaring för aka-
demiens kulturella projekt och är lika viktig som ordet ’akademi’ – med
vilket man skrev in sig i den tradition som gick tillbaka ända till Pla-
ton – för att fastställa sällskapets karaktär. Hur effektiv en impresa kun-
de vara för att förmedla en akademis anspråk märks av det faktum att
den stora majoriteten sällskap rustade sig med sådana. En impresa,
exempelvis ett emblem, brukade bestå av ett visuellt element – en alle-
gorisk eller symbolisk bild – och ett språkligt: ett motto. Den första
anspelar på det som uttrycks i det senare och tillsammans refererar båda
till akademiens namn, och på så sätt bildar de ett nät av associationer
som förklarar sällskapets kulturella projekt.20 Rozzis kala träd följdes
till exempel av devisen ”Chi qui soggiorna acquista quello che perde”
(Den som här vistas tillägnar sig det han förlorar). Denna paradox
anspelar på akademikernas tillstånd som oinvigda på kunskapens
domäner: för att kunna beträda dem måste man ge upp föreställning-
en om sitt vetande. En impresa måste därför tolkas som ett concetto
(samma spetsfundiga språkliga figur som var på modet inom marinis-
men), det vill säga en finurlig sammansmältning av två eller flera ele-
ment från olika tankesfärer – eller som här: olika konstarter – i en enda
begreppskonstellation. Antikens föreställning om släktskapen mellan
diktkonst och bildkonst, uttryckt i Horatius’ formulering ”ut pictura
poesis” från hans Ars Poetica, är en viktig förutsättning för akademi-
ernas imprese och likaså för tidens poesi.21

Quondam anser, i den ovan citerade essän, att valet av impresa var
det viktigaste beslutet för ett nyinstiftat sällskap, eftersom impresan
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bestämde akademiens karaktär. Enligt Quondam har impresan fram-
för allt en kommunikativ funktion och är därför i hög grad funktio-
nell, även om den också har en hermetisk eller alluderande karaktär,
som i fallet med paradoxen som åtföljde Rozzis kala träd. Impresan fun-
gerar som ett ”direkt korrelat” för akademiens namn; det vill säga att
det är i förhållandet mellan sällskapets namn och dess impresa som aka-
demiens konstitutiva element framträdde.22 Symboliken i akademiens
namn och impresa märktes även på akademikernas pseudonymer, som
var relaterade till namnet. Kulmen i utvecklingen av denna typ av aka-
demisk symbolik var antagligen, som vi kommer att se, Accademia
dell’Arcadia där man genom herdemetaforiken konstruerade en alle-
gorisk tolkning av akademiens uppgift, nämligen att reformera den
italienska litteraturen och frigöra den från barockens komplicerade
bildspråk. Det är slutligen ingen tillfällighet att dessa emblem med
medföljande motton fick stor spridning under barocken, eftersom de
anknyter till retoriska figurer som metaforen, som då var mycket fram-
trädande.23

Förutom anvisningar som de vi mött i det sistnämnda citatet från
Accademia dei Rozzis förordning bestod renässansakademiernas sta-
tuter huvudsakligen av praktiska regler för sammanträden. Det som
dock är mest kännetecknande för de italienska renässansakademierna
är att man tillsatte olika befattningar för att reglera medlemmarnas
ansvarsområde. Accademia degli Intronati hade till exempel en prin-
cipe, eller ordförande, två consiliari, en censore och en cancellario. Aka-
demiens consiliario var en rådgivare för ordföranden och hade till upp-
gift att föreslå vilka ämnen som skulle diskuteras vid sammanträdena,
medan censore och cancellario båda fungerade som sekreterare och hade
i uppgift att nedteckna de tal som lästes upp och kontrollera att inga
kontroversiella ståndpunkter fanns i dem. 

Denna struktur blev en norm för 1500- och 1600-talens akademier
och spred sig spektakulärt över hela Europa. Både i Frankrike och på
den iberiska halvön tog en veritabel akademivåg sin början. En av de
viktigaste akademierna i Spanien under 1500-talet var Academia de los
Nocturnos (De Nattligas akademi, 1591) i kungariket Valencia som styr-
des efter den italienska modellen. Akademiens ”prins” var adelsman-
nen Bernat Català de Valeriola (1568–1616), och precis enligt denna
modell fanns där också en consiliario. I statuterna framställs han som
den akademiker som efter ordföranden hade den viktigaste befattning-
en i sällskapet; det var han som föreslog ämnen för sammanträdena
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och delade ut dem bland akademikerna. Han var dessutom den som
utnämnde nya medlemmar. Nocturnos befattningslista komplettera-
des med en sekreterare, vars uppgift var att protokollföra akademiens
sammanträden.24 Den italienska modellens inflytande på Academia de
los Nocturnos visar sig ändå klarast om vi jämför akademiens första
paragraf med Intronatis och Rozzis avsiktsförklaringar:

No está tan olvidada la virtud en los coraçones de los hombres que,
en el verano de su juventud, no produzga alguna vez el fruto de los
buenos exercicios, y assí nosotros, siendo los ingenios medianos d’esta
çiudad, queremos instituhir y fundar una particular Academia, que
havido buen acuerdo y consejo, la determinamos llamar de los Noc-
turnos, donde se cultiven los entendimientos de todos, procurando
assí en las ordinaciones como en el exercicio d’ellas mesclar lo dulçe
con lo provechoso, y assí para que en este virtuoso entretenimiento aya
quietud y perpetuidad ordenamos las cosas siguientes: […]25 [min kur-
siv]

Den dygd som bebor männens hjärtan är inte så glömd att den inte,
under sommaren av deras ungdom, vid något tillfälle kan alstra fruk-
ten av goda övningar. Därför har vi, som tillhör genomsnittet av den-
na stads snillen, bestämt oss för att bilda en Akademi, som vi i sam-
förstånd väljer att kalla för los Nocturnos [de Nattliga], där man kom-
mer att verka för att förbättra allas vetande genom att både i avsikten
och i praktiken försöka blanda nöjet med nyttan, och för att det skall
finnas ordning och kontinuitet i denna dygdiga förströelse förordnar
vi följande: […]

Även för Nocturnos-akademikerna var sällskapets främsta syfte att för-
driva tiden på ett nyttigt sätt i en ”dygdig förströelse” (”virtuoso entre-
tenimiento”) som, på samma sätt som för Intronati, hade sitt ursprung
i den horatianska tanken om utile dulci. 

Fördelningen av olika befattningar bland akademikerna skapade allt-
så en hierarkisk sammanslutning som till slut liknade samhällets ord-
ning och som påverkades av att de högsta posterna tillföll högt upp-
satta personer. Det var på grund av denna strävan att organisera och
fastställa en struktur för den akademiska verksamheten, som renässans-
akademiernas ursprungliga ansats till en öppen kulturell miljö kom att
träda i bakgrunden. Denna struktureringsprocess som de italienska aka-
demierna genomgick under 1500-talet ledde till vad litteraturhistori-
kern Ferruccio Blasi kallar för en ”byråkratisering av vetandet” som
tömde akademiernas kunskapsmodell på betydelse.26 Med ’byråkrati-
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sering’ syftar Blasi på den ökade omsorgen om de organisatoriska aspek-
terna, som hämmade den fria förmedling av kunskap som karaktäri-
serat de humanistiska akademierna. Deras toleranta inställning ersat-
tes av en mer statisk miljö där traderingen av äldre föreställningar var
central.

Akademiernas strävan under 1500- och 1600-talet att upprätthålla
ett enhetligt och universellt vetande efter humanistisk modell tving-
ades på motsvarande sätt att falla tillbaka på den teologiska enighet
som föreskrevs av konciliet i Trent. Den anda av fri forskning som var
karaktäristisk för de första italienska akademierna verkar vid slutet av
1500-talet ha hamnat i motsättning till motreformationens kulturmil-
jö. Evangelina Rodríguez Cuadros tolkar, i sina studier om Academia
de los Nocturnos, tidens försök att återgå till renässansens universa-
lism som en ”förkalkad återgång till humanismen”.27 Den gjorde
anspråk på ett fullständigt vetande som i praktiken blivit omöjligt, var-
för man tvingades till en ständig tradering av de klassiska källorna.
Inflytandet från skolastiken och auctoritates blev därför mer påtagligt
i högrenässansens akademier. Även om man förlitade sig på äldre tiders
auktoriteter pekade den akademiska kunskapsmodellen genom sin uni-
versalitet trots allt också framåt i tiden, mot 1700-talets encyklopedi-
tänkande. 

Quondam anser att den största förändring som den akademiska insti-
tutionen genomgick under sin sekellånga existens ägde rum i samband
med den nya vetenskapens inträde i det västerländska tänkandets his-
toria. Den experimentella metodens framskridande och uppkomsten
av vetenskapliga akademier som till exempel Royal Society i England
(1661) innebar en specialisering av verksamheten. Medlemmarnas
kompetens blev följaktligen mer specifik och akademierna professio-
naliserades. Därmed frångick de den ursprungliga amatörism som kän-
netecknat den första, humanistiskt präglade fasen. Om denna första
fas karaktäriserats av sällskap där ett brett spektrum av samhällsklas-
ser var representerade, tillhörde medlemmarna i de senare akademier-
na smalare och enhetligare skikt.28

De nya vetenskapliga akademier som började sprida sig under 1600-
och 1700-talet utvecklades dock inte på samma sätt i det katolska som
i det protestantiska Europa. Motreformationens hårdare kulturella kli-
mat begränsade framväxten av denna nya akademiska modell i Itali-
en. Det är därför inte förvånande att den viktigaste vetenskapliga aka-
demien som uppstår under dessa år är Royal Society i det protestan-
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tiska England. Därmed inte sagt att den nya sortens akademier inte
bildades i Italien eller i den katolska delen av Europa. Accademia dei
Lincei (Lodjurens akademi, 1603) och Accademia del Cimento (Våg-
spelets akademi, 1657) är viktiga exempel på detta. Motreformationens
inflytande blev periodvis svagare, och då fick den nya vetenskapen
utrymme att påverka den kulturella diskursen. Detta skedde, om än i
mindre utsträckning, även efter Galileo Galileis rättegång (1633), som
ofta anses beteckna kulmen på denna kulturkonservativa reaktion i Ita-
lien. Den akademi vars öden bäst reflekterar denna situation är den
romerska Accademia dei Lincei som bildades 1603 av Federico Cesi
(1585–1630). Lincei ägnade sig ”pianamente e cristianamente” (varsamt
och kristet), enligt deras statuter, åt studiet av geometrin och mate-
matiken.29 Trots dessa avsikter blev Cesi tvingad i exil till Neapel mel-
lan 1604 och 1606 på grund av sällskapets heterodoxa inställning. Acca-
demia dei Lincei blev också inblandad i kontroversen kring Galilei,
eftersom akademien, redan efter den första rättegången 1616, stödde
hans heliocentriska teorier. Mot den bakgrunden är det sannolikt att
Lincei under Urban VIII:s (Maffeo Barberini, 1568–1644; påve 1623)
påvedöme öppnade sig för – eller tvingades acceptera – medlemmar
från prästerskapet, detta för att över huvud taget kunna fortsätta med
sin verksamhet. Bland dessa nya ledamöter fanns den tyske konverti-
ten Lukas Holste (1596–1661), tillika bibliotekarie i Vatikanbibliote-
ket och berömd för sin lärdom, som skulle komma att ta emot drott-
ning Christinas avsvärjelse av lutherdomen i Innsbruck 1655. Accade-
mia dei Lincei blev kortlivad och avslutade sin verksamhet då Cesi dog
1630. Historikern Mario Rosa påpekar hur de begränsningar som drab-
bade Lincei var resultatet av motreformationens strängare kulturkli-
mat.30 Liknande strategier för att kontrollera de heterodoxa ståndpunk-
ter som kunde tänkas ifrågasätta de katolska dogmerna tillämpades även
mot andra romerska akademier och berörde sannolikt också Accade-
mia Reale.31

Accademia Reale var dock, som vi kommer att se i de följande avsnit-
ten, en lärd akademi i den renässanshumanistiska traditionen och hade
därför få beröringspunkter med de nya vetenskapliga akademierna.
Drottning Christina själv däremot intresserade sig på olika sätt för verk-
samheten i andra sällskap än sitt eget, som till exempel Ciampinis Acca-
demia Fisico-Matematica och Accademia degli Investiganti (Forskar-
nas akademi) i Neapel, där den nya vetenskapen hade en starkare ställ-
ning. 
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