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Övriga recensioner 117

Johannesson som bevis på »klädsam blyghet». Läsaren 
kunde, menar han, själv supplera. En annan forskare 
skulle knappast våga använda uteslutandet av de centrala 
orden som bevis för att författaren ifråga anslöt sig till sin 
källa. Johannesson gör inte heller någon större skillnad 
mellan gissningar och verifierbara satser. Han kommen
terar sålunda Johannes Magnus’ idealbild av fördelningen 
av makten mellan kung och ärkebiskop med att den var 
tecknad »kanske med adress till den andre av Gustav 
Vasas söner». Johan var när detta skrevs tre år, och 
ingen, inte ens Johannes Magnus, kunde väl då ana vad 
han skulle göra som kung, att han som andre son skulle bli 
kung överhuvudtaget.

Men detta är sådant man får ta på köpet. Som helhet 
tycks mig Johannessons arbete vara en utmärkt demon
stration av hur humanistisk forskning skall bedrivas i vår 
tid, hur forskningen skall kunna göra det förflutna le
vande.

Bernt Olsson

Andrew Fichter: Poets Historical. Dynastic Epic in the 
Renaissance. Yale University Press. New Haven & Lon
don 1982.

Renässansens förnyande av antikens genrer omfattade 
inte minst epiken. Ariosto och Tasso i Italien, Camöes i 
Portugal, Ronsard i Frankrike, Spenser och, senare, Mil
ton i England såg en ära i att ge sina länder ett modernt, 
nationellt epos. Samtliga betraktade Vergilius’ Aeneid 
som sin stora förebild och knöt på olika sätt an till det 
romerska eposet.

Förhållandet mellan renässansens epos och Aeneiden 
har studerats många gånger, bl. a. av C. M. Bowra i den 
klassiska From Virgil to Milton. Andrew Fichter lägger i 
sin bok Poets Historical en ny, intressant aspekt på för
hållandet. Han utgår från att både Aeneiden och imitatio
nerna skildrar hur det bildas en dynasti och skapas förut
sättningar för en stat, antingen detta framställs direkt eller 
i förutsägelsens form. Detta förutsätter en historiesyn, där 
kontinuitet och utveckling råder. Eposet ser Fichter som 
uttryck för människans kamp för att »orient himself in 
time». Visserligen kan historien synas rubba planen, men 
det visar sig att förlusten blir en vinst, Tröjas förstöring 
ger ett Rom, Ruggieros syndafall i Orlando furioso leder 
till äktenskapet med Bradamante och därmed förutsätt
ningen för ett imperium, Adams och Evas syndafall är ett 
felix culpa och gör förverkligandet av frälsningsplanen 
möjligt. Men det finns en viktig skillnad mellan Vergilius 
och hans imitatörer under renässansen. Vergilius hade 
såsom hedning en begränsning: skapande av Rom blir ett 
mål i sig och ingår inte i någon stor frälsningsplan, Tröjas 
fall är inget syndafall och har därför ingen moralisk inne
börd. För den kristne måste Aeneiden således te sig ofull
bordad, och en fjortonhundratalspoet, Maphaeus Vegius, 
lade också till en trettonde bok, som lästes ända fram på 
1700-talet. Renässansens epiker kan därför, som Fichter 
visar, sägas böija där Vergilius slutar.

Den kristna tolkningen av det historiska eposets uppgift 
gavs av Augustinus i hans många uttalanden om Aenei
den. Det är därför följdriktigt att Fichter presenterar

kyrkofaderns tankar innan han efter den inledande diskus
sionen av Aeneiden går att analysera renässansens epos. 
En annan förutsättning för den nya epiken fanns i de 
allegoriska Vergiliuskommentarerna (Fulgentius, Silves- 
tris och Landino), där eposets personer blir representan
ter för dygder och laster och handlingen ges en kristen 
innebörd.

Huvuddelen av Fichters bok utgör en demonstration av 
tesen i breda och uppslagsrika analyser av Ariostos, Tas
sos och Spensers stora epos. Camöes nämns inte, och 
Milton lämnas utanför, eftersom han aldrig skrev -  och 
som republikan inte gärna kunde skriva -  något nationellt 
epos, fastän han haft planer på ett. Hans epos blev ju av 
ett annat slag. Fichter visar att Ariosto »övergår» Vergi
lius i kraft av sitt större, kristet bestämda historiska per
spektiv, att Tasso övergår Vergilius, då han vänder Armi- 
das öde till något gott, vilket Vergilius inte kunde med 
Didos, och Ariosto, då han mer koncentrerat sitt epos 
kring frälsningstanken. Spenser, slutligen, övergår i viss 
mån dem alla genom att han inte som de håller sin egen tid 
på distans utan, i förklädnad, skildrar dess händelser, 
såsom striden mellan Elisabet och Maria av Skottland.

Det har givetvis sina risker att så som sker i denna bok 
driva en tes om en gemensam idé i diktverk, som i många 
viktiga avseenden är varandra olika. Någon gång anmäler 
jag tvekan. Fichters försök att hävda strukturlikheter mel
lan Augustinus’ Confessiones och Aeneiden verkar lång
sökt. När Augustinus säger sig varken behöva vagn eller 
skepp utan bara sin fria vilja, påstår Fichter att det han 
avstår från är »paraphernalia of the epic joumey», som 
om inte vagn eller skepp hörde till vanliga resor! Men i det 
hela verkar undersökningen övertygande. Den är ett vik
tigt bidrag till renässanseposets idéhistoria.

Bernt Olsson

The Diary o f Samuel Pepys, edited by R. C. Latham and 
W. Matthews. Vol. X och XI. London: Bell & Hyman 
1983.

Daniel Defoe: Pestens år. I svensk dräkt av Per-Erik 
Wahlund. Norstedts 1983.

Efter tretton år fullbordas med de två sista volymerna 
utgivningen av ett av efterkrigstidens absoluta storverk: 
den fullständiga, kritiska utgåvan av Pepys berömda dag
bok från åren 1660-69. En av editörema, Califomiaprofes- 
som W. Matthews, hann avlida innan arbetet var avslutat. 
Den andre, Robert Latham, fellow vid Pepys eget college, 
Magdalene i Cambridge, och vårdare av hans bibliotek 
där, har en betydande del i den Companion volume som är 
den tionde och näst sista delen; den sista är en lika oum
bärlig registervolym.

Med en så mångsidig och brokig tidsbild som den idogt 
förda dagboken ger, är den överblick som man får genom 
den kompletterande volymen mer än tacknämlig. Latham 
har med ett lag experter åstadkommit dels korta topogra
fiska notiser och personalia om i dagboken nämnda per
soner -  sannerligen allt annat än ett fåtal -  dels ett femtio
tal längre artiklar om olika aspekter av periodens liv, alla 
relaterade till vad Pepys har att säga om dem men obe
roende av detta högst informativ läsning. Mat och dryck,




