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Plansch VIII. S. Botticelli, Berättelsen om Nastagio degli Onesti 
(pannå II, detalj: Urtagningen), 1482–83. Tempera på trä.

Plansch IX. S. Botticelli, Berättelsen om Nastagio degli Onesti (pannå II, 
detalj: Inälvorna slukas av hundarna), 1482–83. Tempera på trä.



Nell’ una è insculta la ’nfelice sorte
del vecchio Celio; e in vista irato pare
suo figlio, e colla falce adunca sembra
tagliar del padre le feconde membra.

Ivi la Terra con distesi ammanti
par ch’ogni goccia di quel sangue accoglia,
onde nate le Furie e’ fier Giganti
di sparger sangue in vista mostron voglia;
d’un seme stesso in diversi sembianti
paion le Ninfe uscite senza spoglia,
pur come snelle cacciatrice in selva,
gir saettando or una altra belva.

Nel tempestoso Egeo in grembo a Teti
si vede il frusto genitale accolto,
sotto diverso volger di pianeti
errar per l’onde in bianca schiuma avolto;
e drento nata in atti vaghi e lieti
una donzella non con uman volto.

a. poliziano
Stanze (1494), I, 97–99

Tout ce qui agit est une cruauté.

a. artaud
Le Théâtre et son double (1938),

Œuvres complètes, IV, 
Paris, Gallimard, 1978, s. 82Plansch X. C. Susini, Uppskuren Venus, 1781–82. Färgat vax.
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Ideal nakenhet: 
Medicéernas Venus

 Botticellis Venus är lika vacker som hon är naken. Men 
 hon är också sluten, lika ogenomtränglig som hon är 

vacker (plansch I, bild 1 och 5). Hennes nakenhet är hård: utmejs-
lad, skulptural, mineralisk. Utmejslad, eftersom teckningen 
av hennes konturer har en särskild skärpa och tydlighet som 
»lyfter ut« den nakna kroppen från bildbakgrunden, nästan 
som en lågrelief. Den allra första upplysning som Vasari läm-
nar om målaren, gäller den inte just hans utbildning till guld-
smed?1 Och är inte »guldsmedsmålare« den övergripande 
bedömning som Aby Warburg, och många andra kommenta-
torer efter honom, har gjort av Botticelli?2 

Här har vi alltså en beundransvärd nakenstudie utmejslad 
av sin tydliga teckning. Men såväl skalan (i naturlig storlek) 
som koloriten (en ytterst delikat, opak och lysande tempera 
magra, blek som sten)3 får samtidigt ofrånkomligen betrakta-
ren att tänka på en antik staty i helfigur. Venus kropp påmin-
ner om en mycket slät och kall marmor, till vilket målaren bara 
fogat detta lite besynnerliga, nästan chockerande svall av gyl-
lene hår, liksom ögonens glasartat blågröna färg och några få 
röda toner på kroppens extremiteter, på kinder och läppar. Men 
hjärtat i denna kropp förblir ogenomträngligt för oss, trots att 
kroppen visas fram för vår blick i all sin nakenhet. Genom sin 
hållning av tankfull ensamhet fjärmas den från oss, liksom 
från sin egen sexualitet. Det verkar som om denna kvinna är 
på väg att glömma – eller ännu inte vet – vad hon obestridligen 



20

betecknar för människorna, nämligen den Kärlek vars gudom-
lighet hon som bekant representerar.

Nu kunde man hävda att det karaktäristiska för en gudom 
är just att transcendera det hon är gudom för. Det förhållandet 
att vi står inför en närmast mineralisk nakenhet skulle därför 
visa att vi måste förstå henne som en transcenderad nakenhet, 
sublimerad, perfekt, ideal: kort sagt, som en himmelsk naken-
het. Denna synbart självklara sanning bekräftas ikonologiskt 
av hänvisningen – gemensam för nästan alla florentinska hu-
manister under quattrocento – till Kärlekens »dubbelhet«, så 
som den framställts i en välkänd passage i Platons Gästabud: 
»Så om Afrodite vore en, vore Kärleken en, men eftersom 
Afrodite faktiskt är två måste också Kärleken vara två.«4 Utan 
tvivel fanns det, i idéhimlen hos en humanistisk målare som 
Botticelli, två Venus, betecknade som Venus cœlestis, den him-
melska, och Venus naturalis, den vulgära. Därmed är det inte 
förvånande att en konsthistoriker som Kenneth Clark gjort 
denna dubbelhet till själva »rättfärdigandet av den kvinnliga 
nakenstudien«, inte på bildernas område i allmänhet – bilder 
kan vara vulgära, fula, till och med pornografiska – utan mer 
specifikt på konstens område.

Alltsedan äldsta tider har det fysiska begärets tvångsmässiga, 

irrationella natur sökt utlopp i bilder, och att ge dessa bilder 

en form som gör Venus helig i stället för vulgär har varit en 

återkommande strävan i den europeiska konsten.5 

Det är i detta avseende som Kenneth Clark kan karaktärisera 
Botticelli som »en av Venus största poeter«:6 endast den him-
melska Venus har poeter, särskilt i detta 1400-talets Florens 
som genljöd av Savonarolas predikningar (bärare av alla syn-

1. S. Botticelli, Venus födelse (detalj), 
ca 1484–86. Tempera på duk.

2. S. Botticelli, Madonna med granatäpple 
(detalj), ca 1487. Tempera på trä.
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der) liksom av referenser till den antika filosofin (bärare av 
alla idealiteter): 

Att ansiktet hos den kristna Gudinnan [det vill säga Jungfrun 

(bild 2)], med all hennes ömsinta oro och känsliga inre liv, 

kan sättas på en naken kropp utan skuggan av dissonans, är 

den högsta triumfen för den himmelska Venus.7 

Här ser vi hur en blottad kropp – i denna målade striptease, lika 
förstelnad som rufsig, vänd rakt fram trots sina gester av blyg-
sel – blir förkroppsligandet eller, som man snarare borde säga, 
förandligandet av nakenstudien som ideal genre. Man erinrar 
sig att Kenneth Clark, för att rättfärdiga den paradoxala titeln 
på sin bok The Nude: A Study of Ideal Art, såg sig tvingad att 
skilja mellan nakenstudien som »ideal konstform« – en mora-
liskt lika oförarglig form som till exempel den italienska ope-
ran – och nakenheten förstådd som en uppenbarligen alltför 
besvärande, alltför empatisk och sexuell företeelse för att få 
tillträde till konstens »kultiverade« sfär som sådan:

Det engelska språket, med sin välutvecklade generositet, 

skiljer mellan nakenhet [the naked] och nakenstudien [the nude]. 

Att vara naken är att vara berövad sina kläder, och ordet rymmer 

något av den genans som de flesta av oss känner i det tillståndet. 

Ordet nakenstudie, å andra sidan, har inga besvärande över toner 

i det bildade språket. Den vaga bild det framkallar i medvetan-

det avser inte en hopkurad och försvarslös kropp, utan en kropp 

som är balanserad, blomstrande och självsäker: en re-formerad 

kropp. […] Nakenstudien är en konstform uppfunnen av 

grekerna på 400-talet f. Kr., precis som opera är en konstform 

uppfunnen i 1600-talets Italien.8 

Ett sådant resonemang fyller åtminstone två teoretiska syften, 
två inbördes sammanhängande syften i denna diskursiva ord-
ning vi betecknar som konsthistoria.9 Det första, neovasariska 
syftet, är att grunda företrädet för teckningen – eller för syft
ningen, i enlighet med de två förbundna innebörderna av ordet 
disegno – på en implicit inramning av begäret och, mer explicit, 
en inramning av allt i måleriet som kunde ha beröring med en 
kroppens och köttets fenomenologi. När Kenneth Clark hävdar 
nakenstudiens idealitet med påståendet att »vi bedömer inte 
den nakna kroppen som levande organism, utan som teck-
ning«,10 går han mer eller mindre medvetet i Vasaris fotspår 
när denne talade om disegno i termer av »intellekt« (intelletto), 
»begrepp« (concetto), »idé« (idea) eller »omdöme« (giudizio).11 

Det andra syftet vidareför allt detta i en sfär som jag skulle 
kalla nykantiansk. Det består i att grunda det estetiska omdö
mets företräde på ett uttryckligt avvisande av varje empati i för-
hållande till bilden: »Denna process som inom estetiken 
kal las empati«, hävdar Kenneth Clark vidare, »utgör raka 
motsatsen, inom den skapande verksamheten, till det sinnes-
tillstånd som frambringat nakenstudien«.12 Att nakenstudien 
är en »konstform« innebär då att man borde kunna frigöra 
sig från dess nakenhet. Detta innebär att den estetiska världen, 
i ett sådant fall, skulle förutsätta och vila på ett åtskiljande av 
form och begär, även om denna form skulle rymma en uttryck-
lig hänvisning till våra starkaste begär. Och detta innebär att 
man inför varje nakenstudie skulle kunna behålla omdömet 
och glömma begäret, behålla begreppet och glömma fenome-
net, behålla symbolen och glömma bilden, behålla teckningen 
och glömma köttet. Om detta vore möjligt – vilket jag inte 
tror – vore Botticellis Venus verkligen ingenting annat, sist 
och slutligen, än en »himmelsk« och sluten nakenstudie, en 
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nakenstudie befriad från sin nakenhet, från sina (våra) begär, 
från sin (vår) blygsel. Befriad, kort sagt, från sina (våra) skuld-
känslor, detta snitt som varje begär djupast sett tillfogar oss.13 

Hur går man då till väga, inom »konsthistorien som huma-
nistisk disciplin«,14 för att avsexualisera Venusgestalten och 
befria den från all skuld, för att innesluta och förstena den 
samtidigt som den projiceras till idéernas fridfulla himmel? 
Till att börja med förlorar sig en sådan konsthistoria i verkets 
litterära dräkt: den framhäver »källorna«, grekiska och la-
tinska ord som uppenbarligen är mindre besvärande än den 
omedelbara bilden av ett naket bröst, ett löst hårsvall eller en 
hand vilande på magen. Den visuella omedelbarheten hos 
Venus födelse blir därmed en illustration av en »framställning i 
ord«. Man föredrar att här bara se en målerisk transkription 
eller översättning – alltså en sekundär verklighet – av antika 
eller inte fullt så antika litterära beskrivningar, själva i hög 
grad förmedlade genom avstånd i tid och rum; beskrivning-
ar knutna till mytologin, till en förlorad Afrodite anadyomene 
(»Den ur havet uppstigande Afrodite«) av den grekiske må-
laren Apelles.15 Denna tavla var försvunnen sedan länge redan 
när den lovprisades av Plinius den äldre eller Ovidius, med 
större eller mindre detaljrikedom och retoriska effekter.16 Där-
efter kom humanisterna, som läste och imiterade de antika 
texterna, inte minst Politianus med sina Stanze.17 Botticellis 
nakenstudie framstår därmed till sist bara som en bildmässig 
konsekvens, en återöversatt och förandligad följd av hela denna 
diskursiva kedja: kort sagt, den bevarade tavlan (från quattro-
cento) vore ingenting mer än en illustration av litterära be-
skrivningar av en förlorad, osynlig och avlägsen tavla (från 
antiken).

Venus avlägsnar sig alltså. Men som om den av Apelles 

3. Anonym grekisk eller 
romersk konstnär, 
Medicéernas Venus, 

första århundradet f. Kr. 
Marmor.
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målade Afrodite fortfarande vore alltför nära – kanske i kraft 
av själva sin materialitet: flytande pigment, organiska binde-
medel –, alltför nära den ursprungliga, fuktiga virvelns vätskor, 
afrodisisk och anadyomene, har man valt att ytterligare fixera 
och förstena den av Botticelli utmejslade gestalten: och därför 
har man förlänat henne en dräkt av marmor. Eftersom den 
berömda Venus var beställd av Medicisläkten, eftersom hon 
genom sina verkliga dimensioner (sin »naturliga storlek«), 
genom sin kolorit och till och med sitt kroppsspråk motsva-
rade den grekiska skulpturens kanon (huvudet vänt från det 
böjda benets sida: ett klassiskt praxiteliskt drag), kom man 
snart att förknippa den med Medicéernas Venus, det mest kända 
av de i Florens bevarade antika verken (bild 3). Även om det i 
själva verket rör sig om en grekisk eller romersk kopia från 
början av sista århundradet f. Kr., efter ett original av Praxite-
les, så tronade den – och tronar än idag – i mitten av Uffizier-
nas tribun. Dess ursprung är osäkert: den finns inte belagd i 
de mediceiska samlingarna förrän 1598; armarna är resultatet 
av en modern restaurering, utförd av Ercole Ferrata och inte, 
som det ofta sagts, av Bandinelli eller Bernini.18

Att hänvisa till Medicéernas Venus i samband med Botticellis 
Venus – som många konsthistoriker gjort, ända sedan Eugène 
Müntz och Aby Warburgs tid19 – är måhända en fråga om 
arkeologiskt slarv. Men det är åtminstone inte en fråga om 
missbruk av språket: Botticellis Venus är verkligen Medicéernas 
verk,20 och dessutom är den skulptur som kallas Medicéernas 
Venus bara den mest välkända manifestationen i en hel serie, 
en Venus pudica vars alla särdrag var kända redan under 1400- 
och till och med 1300-talet: en staty av detta slag i Florens 
omvittnas av Benvenuto da Imola i hans kommentar till Dante, 
och Lorenzo Ghiberti talar om en antik Venusstaty upptäckt 

4. S. Botticelli, 
Apelles Förtal (detalj), 

ca 1494–95. 
Tempera på duk.
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under jorden i Brunelleschis eget hem; i Toscana, liksom na-
turligtvis i Rom, finns det gott om andra exempel, för att inte 
tala om de oräkneliga versioner all’antica som framställdes i 
olika material under hela renässansen.21

En sista manöver krävs för att få Botticellis nakenstudie att 
»anta idealet« – på samma sätt som man talar om att »anta 
en befattning« eller, inom religiösa ordnar, om att »anta dräk-
ten«. För att slutgiltigt skilja nakenstudien från dess nakenhet 
har man gärna – det var ju så enkelt – ifört den en tredje dräkt: 
efter den litterära dräkten och dräkten av marmor letade man 
fram en idédräkt åt den, en dräkt som i vissa fall var vävd av 
mycket precisa filosofiska begrepp. Ett sätt att än en gång be-
kräfta att denna nakenstudie inte borde betraktas framifrån, 
öppet framvisad, utan snarare från sidan, indirekt och på om-
vägar. Det handlade kort sagt om att ställa upp en skärm: det 
handlade om att låta nakenstudiens symbolik träda framför na
kenhetens fenomenologi.

Venus, en kvinnokropp i naturlig storlek, en striptease i tav-
lans form, en »afrodisisk« vädjan till empatin eller till berö-
ringens begär? Inte alls. Venus här är snarare den Humanitas 
som man kan läsa om hos Marsilio Ficino.22 Hon är den Philo
sophia man kan läsa om hos Pico della Mirandola.23 Hon är, i 
än mer allmänna termer, den nuda Veritas man finner hos 
1400-talets nyplatoniker, som Erwin Panofsky skrivit några 
välkända sidor om i sina Studies in Iconology: från den »nakna 
sanningens« tema i den klassiska litteraturen, särskilt hos 
Horatius, över kristnandet av detta tema i senmedeltida alle-
gorier och Giovanni Pisanos användning av typen Venus pudica 
i katedralen i Pisa för att framställa Måttligheten eller Kysk-
heten, till nakenheten som filosofisk modell för immanensen, 
det medfödda (nuda, innata); den ikonologiska historien över 

de begrepp som Cesare Ripa illustrerade med den nakna krop-
pens form.24 

Denna förandligade, teoretiska och metaforiska form av na-
kenheten bekräftas av Botticelli själv i hans framställning av 
Sanningen, en gestalt isolerad i vänstra delen av den tavla som 
målades med anspelning på Apelles legendariska Förtalet (bild 4). 
Redan Alberti föreställde sig – bortom den ekfrasis man utgick 
från, det vill säga Lukianos text – Sanningen som en »kysk och 
sedesam« gestalt (pudica et verecunda), ett indirekt men obe-
stridligt sätt att säga att hon var naken.25 Botticelli företar här 
under alla förhållanden en sträng omarbetning av sin tio år 
tidigare målade Venus (det bör sägas att Lorenzo de’ Medici 
dött under tiden och att målaren måste ha varit bekant med 
Savonarolas predikningar mot kroppens nakenhet):26 trots de 
mycket tydliga analogierna i gestaltens hållning ser man hur 
den nakna kroppen vertikaliseras, förlorar alla spår av rödtoner 
till förmån för en enhetligt gulaktig hudfärg, samtidigt som 
hårets sensuella svall tonas ned och, framför allt, gestalten 
förlorar alla spår av »sekundära sexuella drag« (som termen 
lyder), nämligen fylligheten, »mjukheten« hos bröst, höfter, 
skuldror och armar. Kenneth Clark skriver att »Savonarolas 
predikningar och martyrskap hade övertygat [Botticelli] om 
att sinnenas njutningar, även när de renats från all vulgaritet, 
var fåfänga och föraktliga. […] Följaktligen är Sanningen i 
målningen av Förtalet, av alla nakenstudier som inte är direkt 
fula, den minst begärliga. Ytligt sett liknar hon Venus […], 
men på nästan varje punkt har flödet brutits.«27

Med denna brytning tycks all nakenhet i bilden av Venus ha 
blivit slutgiltigt upp hävd: den nakna kroppen så som den idea-
liseras i Botticellis konst. Hur har detta gått till? Av den nakna 
kroppen själv har man gjort en klädnad, en dräkt, en ställföre-
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trädare för något annat: en dräkt för teckningen och den ideala 
skönheten, en dräkt för mytologiska berättelser och litterära 
skildringar, en dräkt för framgrävda antika marmorskulpturer, 
en dräkt för nyplatonska begrepp… Ingenting i det ändlösa 
spel av referenser som blottläggs av den ikonologiska metoden 
är historiskt illegitimt: nyplatonikernas himmelska Venus, mål-
ningens disegno, de antika texterna om Afrodite anadyomene, den 
klassiska typen Venus pudica, det humanistiska temat nuda 
Veritas – allt detta var förvisso verksamt i Botticellis framställ-
ning av den nakna kroppen. Men allt detta var verksamt på 
ett dynamiskt och dialektiskt vis, det vill säga i en kontext av 
associationer och förskjutningar, spänningar och motsägande 
krafter, »hybridiseringar« och »instabiliteter«, så som War-
burg med all rätt karaktäriserade renässansen själv i dess för-
hållande till de antika formerna.28 

Att upphäva nakenheten i Botticellis nakenstudie, att ideali-
sera den nakna kroppen genom att bara beakta dess litterära, 
monumentala eller metaforiska funktioner, det är att företa 
vad Freud, i en välkänd text om hämning och ångest, beteck-
nade som »isolering« (Isolierung). Isoleringen är »en försvars-
mekanism, typisk framför allt hos tvångsneurosen, och består 
i att isolera en tanke eller ett beteende så att deras förbindel-
ser med andra tankar eller med resten av personens existens 
bryts«.29 Freud framhävde den intellektuella kraft som krävs 
för en sådan mekanism – isoleringen är besläktad med den 
normala koncentrationen, när man anstränger sig för att inte 
låta sina tankar avvika från ett givet föremål – samtidigt som 
han beskrev den som en »magisk teknik« och satte den i en 
symmetrisk relation till »omintetgörandet« (Ungeschehen
machen), en själslig mekanism som består i att göra så att det 
som redan hänt inte hänt.30

Historiker låter sig i allmänhet inte förledas till den försvars-
mekanism som består i »omintetgörande«: händelserna själva 
undanröjer man inte ostraffat. I gengäld vimlar historieskriv-
ningen – och i synnerhet konsthistorien – av »isoleringar«, 
som gör det möjligt att på magisk väg förenkla, rena och sche-
matisera problemen. Och det är just en magisk operation, en 
psykisk försvarsmekanism, som Kenneth Clark tycks mig till-
gripa när han isolerar nakenstudien från dess nakenhet, för att 
postulera dess status som ideal form. Vi kan påminna oss konst-
historikerns avvisande av »empatin«, betraktad som »raka 
motsatsen, inom den skapande verksamheten, till det sinnes-
tillstånd som frambringat nakenstudien«.31 Mot denna bak-
grund är det långtifrån förvånande att se att Freud förstår 
isoleringen i termer av beröringsförbudet, en arkaisk form av 
försvar mot driften:

Då jaget försöker förhindra associationer och tankeförbind-

elser, lyder det emellertid ett av tvångsneurosens äldsta och 

mest fundamentala bud, tabut mot beröring. Om man ställer 

sig frågan varför undvikandet av beröring, kontakt eller 

smitta spelar en så stor roll i neurosen och görs till föremål 

för så komplicerade system, då måste svaret bli att beröring, 

kroppskontakt, är det mest närliggande målet för såväl den 

aggressiva som den kärleksfulla objektladdningen. Eros vill 

ha beröring, ty det eftersträvar förening, upphävande av de 

rumsliga gränserna mellan jag och älskat objekt. Men också 

destruktionen, som innan distansvapnen uppfanns var möjlig 

bara på nära håll, måste förutsätta fysisk kontakt, hand-

griplighet. Att röra en kvinna har i gängse språkbruk blivit 

en eufemism för att nyttja henne som sexualobjekt. […] 

Eftersom tvångsneurosen till en början ansätter den erotiska 
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beröringen, och därefter, när regressionen ägt rum, den som 

aggression maskerade beröringen (die als Aggression maskierte 

Berührung), har ingenting annat i den sjukdomen blivit så 

tabubelagt, så ägnat att bli medelpunkten i ett förbudssystem. 

Men isolering innebär att kontaktmöjligheten tas bort; det är 

en metod att undandra någonting från varje beröring.32 

Freud säger vidare att »effekten av denna isolering blir densam-
ma som vid bortträngning med amnesi«, ingenting mindre 
än så.33 Vilken är då den glömska som är verksam hos Kenneth 
Clark, inför denna likgiltiga Venus i Uffiziernas museum? Och 
hur kan vi för vår del, med lite mindre likgiltighet, tänka oss 
denna nakenhet som Botticellis nakenstudie på en och samma 
gång öppnar och tillsluter inför våra ögon? Kanske bör vi vara 
på vår vakt mot neo- eller pseudofreudianer, som till exempel 
skulle vilja fastslå en viss »sexuell läggning« hos Venus, liksom 
man – så förfelat – gjort med Kristus själv?34 Samtidens ikono-
grafiska entusiasm för genus ställer kanske med all rätt frågan 
om den sexuella realismen i Botticellis nakenstudier generellt: 
varken springor eller behåring (ett gemensamt drag för alla 
under renässansen kända antika skulpturer; men låt oss inte 
glömma Masaccio som, i Santa Maria del Carmine, framstäl-
ler Eva med en liten flickas kön). Hur det än må förhålla sig 
med detta, är en explicit framställning av »sexuella drag« inte 
tillräcklig för att åstadkomma nakenhet i den fenomenologiska 
mening som vi ska försöka närma oss, rentav i den mening 
som Kenneth Clark själv, just i sitt avvisande, förstår den: 
nämligen som en aktivering av lockelsen och begäret, allt som 
den engelske historikern, för att desto bättre kunna avlägsna 
det från sin analys, betecknade som »genans« eller »besvä-
rande övertoner«.35 

Oren nakenhet: 
mellan pudor och horror

 Vad skulle det innebära att tänka nakenheten bortom de 
symboliska dräkter som den nakna kroppen smyckas med 

i sin framställning? Det vore till att börja med att närma sig 
en fenomenologi för den maskerade beröring som Freud så träf-
fande frammanar som den kluvna baksidan – en beröring som 
utgår från både Eros och Thanatos – av alla idealiseringar, alla 
psykiska försvar mot de så kallade primärprocessernas angrepp 
i vårt inre. I Venus själv skulle vi alltså behöva finna ett spår 
av denna maskerade skarv, den oroande punkt där Thanatos 
beröring just har förmälts med Eros beröring: en omärklig 
men samtidigt smärtsam gräns där detta att beröras eller gripas 
(att röras av Venus kyska skönhet, det vill säga att lockas, nästan 
smekas av hennes bild) blir att angripas (det vill säga att öppnas 
av den negativitet som åtföljer denna bild). Här är nakenheten 
knuten till begäret, men också till grymheten. Georges Ba-
taille är säkerligen inte långt borta. Men Botticelli? Att här söka 
ett sådant »negativitetens arbete« eller sådana »grymma lik-
heter«, vore det inte att uppfinna en helt annan Venus?36 

På denna invändning eller misstanke om anakronism (ly-
sande humanister betraktade av alltför mörka moderna män-
niskor) måste man svara att Kenneth Clarks idealisering av 
nakenstudien, denna isolering av vissa aspekter till förfång för 
alla andra, denna glömska av sammanhangen, är ett fullstän-
digt förräderi och, för att säga det rent ut, en akademisering 

– i en mycket anakronistisk, till 1800-talet knuten bemärkelse 


