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I det falgvde vil jeg forsage at vise, hvordan der på humanviden- 
skabernes område i slutningen af 1800-tallet lige så stille fremkom en 
epistemologisk model (et paradigme, om man vil),' som hidtil ikke er 
blevet tildelt tilstrzkkelig opmzrksomhed. Selvom dette paradigme 
aldrig eksplicit er blevet behandlet teoretisk, er det i virkeligheden 
overordentligt virksomt. En analyse af det kan måske medvirke til at 
bryde det dodvande, som modsætningen mellem "rationalisme" og 
"irrationalisme " har skabt. 

1. Mellem 1874 og 1876 fremkom der i "Zeitschrift fur bildende Kunst" 
en serie artikler om italiensk maleri. De var underskrevet af en ukendt 
russisk forsker, Ivan Lermolieff; den tyske overszttelse var foretaget af 
den ligeledes ukendte Johannes Schwarze. Artiklerne foreslog en ny 
metode til tilskrivning af gamle billeder [tilskrivning: identifikation af 
billedernes ophavsmznd, OA], hvad der fremkaldte modstridende re- 
aktioner og livlige diskussioner blandt kunsthistorikere. Farst nogle år 
senere kastede forfatteren den dobbelte maske, han havde skjult sig 
bag. Det drejede sig i virkeligheden om italieneren Giovanni Morelli 
(Schwarze er en overszttelse af efternavnet, Lermolieff nzsten et ana- 
gram over det). O kunsthistorikerne taler endnu den dag i dag om 5 " Morelli-metoden " . 

Lad os ganske kort se, hvad denne metode går ud på. Museerne er 
fulde af unajagtigt tilskrevne malerier, sagde Morelli. Men det er van- 
skeligt at fare hvert enkelt billede tilbage til dets ophavsmand: meget 
ofte står man overfor vzrker, som er usignerede, måske er de overma- 
lede eller i dårlig konserveringsstand. I denne situation er det absolut 
nadvendigt at kunne skelne originaler fra kopier. Men for at gare dette 
(sagde Morelli) skal man ikke, som man plejer, statte sig på maleriernes 
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mest iajnefaldende trzk, dem det er lettest af kopiere: de himmel- 
vendte ojne hos Peruginos personer, smilet hos Leonardo osv. Man skal 
derimod undersoge de ubetydelige detaljer, dem som er mindst påvir- 
kede af de trzk, som var karakteristiske for den skole, maleren tilharte: 
oreflipperne og neglene, fingrenes, hzndernes og foddernes form. På 
denne måde afslorede Morelli orets szrlige form hos Botticelli, hos 
Cosm6 Tura og så fremdeles: med storste nojagtighed katalogiserede 
han de t rzk,  man kan finde i originalerne men ikke i kopierne. Og ved 
at bruge denne metode foretog han i snesevis af nye tilskrivninger i 
nogle af Europas forende gallerier. Ofte drejede det sig om sensatio- 
nelle tilskrivninger: Dresdner-galleriets Liggende Venus, som gik for at 
vzre Sassoferatos kopi efter et tabt forlzg af Tizian, identificerede 
Morelli som et af de yderst få vzrker, der helt sikkert stammer fra 
Giorgiones egen hånd. 

Trods disse resultater blev Morellis metode stzrkt kritiseret, måske 
på grund af den nzsten arrogante sikkerhed, hvormed den blev frem- 
sat. Den blev betragtet som mekanisk, plumpt positivistisk, og faldt 
efterhånden i unåde.3 (På den anden side er det ikke usandsynligt, at 
mange af de forskere, som talte nedszttende om den, stiltiende fort- 
satte med at anvende den i deres egne tilskrivninger.) Den fornyede 
interesse for Morellis arbejder skyldes E.Wind, der opfattede dem som 
et ty~isk udtryk for en moderne holdning til kunstvzrker, - en holdning 
der sigter mod nydelse såvel af de enkelte detaljer som af vzrket som 
helhed. Ifolge Wind var Morelli blevet irriteret over den dyrkelse af 
geniets umiddelbarhed, han havde modt i sin ungdom, hvor han havde 
forbindelse med romantiske kredse i   er lin.* Denne fortolkning er 
imidlertid ikke szrligt overbevisende, eftersom Morelli slet ikke beskæf- 
tigede sig med zstetiske problemer (det bebrejdede man ham faktisk 
senere); han arbejdede med przliminære problemer af filologisk karak- 
ter. I virkeligheden havde den metode, Morelli fremlagde, helt andre 
og langt mere frugtbare perspektiver. Wind selv var, som vi skal se, lige 
så nippet til at opdage dette. 

2. "Sammenlignet med andre kunsthistorikeres bager - skriver Wind - 
ser Morellis temmeligt mzrkvzrdige ud. De er oversåede med illustra- 
tioner af fingre og orer, omhyggelige fortegnelser over disse karakter- 
istiske småting, som rober en given kunstners tilstedeværelse på samme 
måde som en forbryder forrådes af sine fingeraftryk . . . ethvert kunst- 
museum, som Morelli studerer, begynder straks at ligne et kriminal- 
museum . . . " Denne sammenligning har E.Castelnuovo meget overbe- 
visende viderebearbejdet. Han sammenstiller Morellis indicie-metode 
med den, der i næsten de samme år blev tillagt Sherlock Holmes af 
hans skaber, Arthur Conan Doyle.' Kunstkenderen kan sammenlignes 
med detektiven, der afslorer forbrydelsens (billedets) gerningsmand ud 
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fra indicier, som de fleste slet ikke bemzrker. Der er som bekendt 
tallose eksempler på Sherlock Holmes' skarpsindighed med hensyn til at 
fortolke spor i mudder, cigaretaske osv. Men hvis man vil overbevises 
om det rigtige i den sammenstilling, Castelnuovo foreslår, kan man 
preve at se nzrmere på fortzllingen The Cardboard Box (1892), hvor 
Holmes bogstaveligt talt "morelliserer". Sagen begynder faktisk med to 
afskårne arer, - sendt med posten til en uskyldig kvinde. Og her har vi 
så connoisseuren i arbejde: 

[Holmes] standsede, og da jeg [Watson] så på ham, blev jeg overra- 
sket over at se ham stirre med en særegen anspændthed på kvindens 
profil. Både overraskelse og tilfredsstillelse kunne et kort ojeblik 
læses i hans ivrige ansigt, men da hun så sig omkring for at finde ud 
af, hvorfor han tav, var han igen lige så alvorlig, som han plejede at 
vzre . 8 

Lzngere fremme forklarer Holmes for Watson (og læserne) den bane, 
hans tanker lynhurtigt gennemlob: 

De ved, Watson, som lzge, at der ikke er nogen del af menneske- 
legemet, der er så forskelligartet som det menneskelige 0re. Hvert 
0re er som regel noget helt for sig selv. I sidste årgang af "Anthropo- 
logical Journal" vil De finde to små monografier, som jeg har skrevet 
om dette emne. Jeg havde derfor undersegt arerne i zsken med en 
eksperts 0jne og havde omhyggeligt bemzrket mig deres anatomiske 
szrheder. Forestil Dem nu min overraskelse, da jeg ved at se på miss 
Cushing opdagede, at hendes 0re svarede najagtigt til det kvindeare, 
jeg lige havde undersagt. Det var fuldstzndigt udelukket,at der 
kunne vzre tale om et tilfzligt sammentrzf. Der var den samme 
forkortelse af pinna, den samme brede krumning af den ovre lap, 
den samme vinding af den indre brusk. Det var, i alt vzsentligt, det 
samme @re./ Jeg indså naturligvis med det samme, at denne obser- 
vation var yderst betydningsfuld. Det var indlysende, at offeret måt- 
te vzre en kadelig slzgtning, og sandsynligvis en endda meget nær 
slzgtning . 9 

10 3. Om lidt skal vi se hvad denne parallellisme indebzrer. Men forst 
kan det vzre på sin plads at citere en anden af Winds vzrdifulde 
iagttagelser: 

Nogle af Morellis kritikere studsede over formuleringen: "person- 
ligheden skal s~ges  der, hvor den personlige tvang er mindst." Men 
på dette punkt ville moderne psykologi uden tvivl vzre på Morellis 
side: vores små, ubevidste gester afslorer vores karakter langt mere 
end en eller anden formel holdning, vi omhyggeligt har forberedt. l' 
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