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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,



kaffehus och värdshus, klädedräkt, sanitära förhållanden, 
teaterliv, högtidsseder och andra förlustelser kan man 
inhämta kunskaper om här, liksom om naturvetenskaper
nas dåläge, the Royal Society (vars president Pepys blev 
1684) och naturligtvis de ämbetsverk som han var anställd 
i, den kungliga räntkammaren med dess otroligt föråld
rade kontrollmetoder och amiralitetet, där han gjorde sin 
stora insats. De uppseendeväckande händelserna under 
det skildrade decenniet — pesten, branden och den hol
ländska flottans segerrika raid in i själva Themsen -  be
handlas likaså utförligt, och av Pepys egna talrika fritids
intressen speciellt musiken. Till artiklarna hör noter med 
litteraturhänvisningar. I volymen ingår också ett omfat
tande glossarium över tidstypiska ord, en kronologisk 
översikt och några kartor. Man bör här påminna om att 
första volymen, utgiven 1970, innehåller en hundrasidig 
inledning om Pepys liv och om den spännande upptäckts- 
och utgivningshistorien: den första, starkt beskurna utgå
van, med talrika felläsningar även av partier som inte var 
stenografiskt nedtecknade, utkom 1825, sju år efter det att 
John Evelyns nästan lika berömda dagbok för första gång
en publicerats.

Böldpesten i London 1665, som krävde ca 100000 offer, 
dokumenterades av Pepys i talrika, strödda notiser som 
inte minst gäller hans egna reaktioner inför vad han såg 
och hörde. Vånda omväxlar med beslutsamhet att hålla 
modet uppe. Efter de många skakande detaljerna om folks 
rädsla och hjälplöshet och om insjuknande, död och be
gravning, läser man Pepys slutsummering av året med en 
känsla av förbluffande antiklimax: »Jag har aldrig levat så 
lustigt (utom det att jag aldrig förtjänat så mycket) som jag 
gjorde under denna pesttid.»

Att det fanns de som hårt gick in för att leva lustigt får 
man sig också till livs genom Daniel Defoes halvfiktiva 
dokumentation av pesten i The Journal o f the Plague 
Year. Defoe var bara fem-sex år 1665 och skildringen 
utgavs (anonymt), liksom hans andra stora arbeten, först 
då han var i sextioårsåldem. Han kan näppeligen ha haft 
mer än några diffusa minnesbilder, om ens det, eftersom 
det är möjligt att familjen flydde London. Men det är 
tydligt att ’journalen’, som utges vara berättad av ett 
ögonvittne, sadelmakaren H. F., i viss utsträckning byg
ger på muntligt stoff levererat av en släkting och av be
kanta, förutom de medicinska och topografiska källor som 
Defoe anlitade. Graden av fakticitet kan inte fastställas 
och spelar ingen avgörande roll om man ser arbetet för 
vad det är, ett stycke levande, i nykter ton presenterad 
litteratur.

Det är glädjande att detta Defoes verk blivit översatt till 
svenska och kommit i goda händer, nämligen Per-Erik 
Wahlunds. Överflyttningen är som alltid stilsäker. Dess
utom, och inte minst, har Wahlund försett boken med en 
informativ efterskrift och med inte mindre än sjuttiofem 
sidor initierade noter -  heder också åt förlaget, som satsat 
på en så mönstergill utgivning.

Erik Frykman
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AnnaMari Sarajas: Studiet av folkdiktningen i Finland 
intill slutet av 1700-talet. (Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Handlingar, Filologisk-filoso
fiska serien 19.) Almqvist & Wiksell International. Sthlm 
1982.

Matti Klinge: Runebergs två fosterland. Söderström & 
C:o Förlags AB. Helsingfors 1983.

Svenska humanister klagar ibland och med goda skäl över 
sina svårigheter att göra sig bekanta med sina finsksprå
kiga kollegors produktion. Det är ett dilemma som man 
inte viftar bort med hänvisning till att man på andra sidan 
Ålands hav och Bottenviken sysslar med så exklusivt 
finska saker att svensken kan lämna denna forskning där
hän. Finlands sak är vår i mer än ett hänseende. För 
historikern och idéhistorikern som bearbetar skeden då 
Finland var en integrerad del av det svenska riket är 
tvärtom sådan forskning en nödvändig del av hans veten
skapliga horisont. Och knappast i mindre grad gäller det
samma för litteraturforskare som vill följa utvecklingen 
under den ryska tiden av en litteratur på båda språken 
mot en nationell särprägel.

Möjligheten att översätta vetenskaplig litteratur från 
finska till svenska är naturligtvis begränsad. Så mycket 
angelägnare att uppmärksamma sådana händelser. Två är 
aktuella, AnnaMari Sarajas’ doktorsavhandling från 1956, 
Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700- 
talet och Matti Klinges essäsamling Runebergs två foster
land] några av Klinges essäer är dock från böljan författa
de på klar och elegant svenska.

Att recensera en doktorsavhandling 27 år efteråt tycks 
mig vara en väl senkommen åtgärd. Jag begränsar mig till 
några reflexioner.

Titelns »studiet» pekar mot en lärdomshistorisk under
sökning. Avhandlingens finska titel har emellertid en vi
dare term med betydelsen ’kännedomen’, en term som väl 
svarar mot undersökningens bredd. Inte ens i Finland, ett 
föregångsland vad gäller folkloristisk forskning, studerade 
man i någon mera vetenskaplig mening den rika finska 
folkdikten förrän i slutet av 1700-talet. Reformationens 
företrädare kunde tvärtom aktivt motarbeta den folkliga 
traditionen, som de ansåg som en arsenal av vidskeplig
heter.

Sarajas har samlat och diskuterat ett imponerande ma
terial mot vars bakgrund Porthan med de första delarna av 
De poesi Fennica framstår mera som utvecklare av en 
finsk lärdomstradition än som pionjären för en helt ny 
forskningsinriktning.

För svenska folklorister och litteraturforskare erbjuds 
med denna översättning en tacksam genväg till ett rikt 
källmaterial. Skada bara att de rätt talrika citaten från 
finska folkdikter och folkdiktspastischer inte också kun
nat översättas till svenska.

Matti Klinges idéhistoriska perspektiv är stimulerande 
vidsträckt och fritt från bindningar till etablerade forsk
ningstraditioner. De tretton essäerna med sin tyngdpunkt i 
tsartidens finländska idéhistoria bjuder på både intres
santa närstudier, stora linjer och överraskande slutsatser.

En tes som går genom flera av dessa studier är den att 
Finlands historia tar sin böljan först i och med 1809. 
Dessförinnan hade det delat öden med det Sverige av 
vilket det varit en del. Åboland bör för denna tid anses 
tillhöra rikets centrala delar liksom Uppland och Söder




