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Övriga recensioner

Sture Linnér: Home ros. Norstedt. Sthlm 1985.

Sture Linnérs bok om de homeriska dikterna vill vara en 
populär introduktion: »Jag har helt enkelt ur någon hyll
meter facklitteratur lånat ett och annat av det jag funnit 
bäst och viktigast och försökt smälta samman det till en så 
kort, klar, välavvägd och aktuell översikt som möjligt.» 
Linnér åberopar i sin framställning också tidigare svenska 
Homerosintroduktioner. Viktiga är, som han konstaterar, 
Gudmund Björcks Homerosstudier i Ord och tanke i hel
lensk diktning (1956). M. P:son Nilsson lovordade redan 
1933 Milman Parrys undersökning av det homeriska for
melspråket. Som ett danskt bidrag av hög klass betecknar 
Linnér M. Skafte Jensens två böcker; »i allt väsentligt», 
förklarar denna själv, rör det sig här om »en återgång till 
F. A. Wolfs två hundra år gamla teorier, men med det nya 
vetande som Milman Parry och hans efterföljare åväga- 
bragt». (Sv.D. 15/11 1985.) Skafte Jensens likaledes i Lit
teraturens historia, del I (1985), och här som »ett förslag 
till svar» framförda tes att Iliaden och Odysséen kompo
nerades muntligen för en panatheneisk fest mot slutet av 
tyranntiden och nedtecknades i anslutning härtill, ansluter 
sig Linnér inte till.

Det händer oupphörligt något inom Homerosforskning- 
en, påpekar Linnér. 1981 hölls på svenskt initiativ ett 
symposium i Athen, som resulterade i ett verk av övergri
pande karaktär, The Greek Renaissance of the Eighth 
Century B.c.: Tradition and Innovation (1983). Linnérs 
huvudsyfte är nu inte att beskriva hur och när de home
riska dikterna har kommit till utan att ge en föreställning 
om deras karaktär och storhet. Det episka konstspråket 
och de homeriska stildragen behandlar Linnér med sak
kunskap och finess; som språkexpert ger han exempel på 
ljudeffekter som ingen översättning kan göra rättvisa. Me
dan Parry och hans efterföljare framhöll hur formelsprå
ket utnyttjades i den muntliga diktartraditionen, har som 
Linnér konstaterar på senare år de homeriska liknelserna 
och överhuvud större enheter studerats som integrerade 
delar av texterna i stort. Ny analytikernas iakttagelser har 
också i andra sammanhang tillvaratagits av Linnér. Det 
gäller Homeros’ beskrivning av Achilles’ sköld och det 
gäller de tre scener som kan sägas bilda en akt, »Hektor i 
Troja», inlagd i krigsskildringen. Emil Zilliacus förklarade 
en gång att vardagen och vardagsarbetet är helt bannlysta 
från hjältedikten; det stämmer inte, betonar Linnér. Han 
vill inte beteckna Iliaden som en krigsförhärligande dikt: 
»Gång efter annan påminns vi om hur människoliv sköv
las som skulle ha kunnat växa vidare och ge glädje åt 
många. Bitterheten över detta meningslösa våld är ett 
grundtema i Iliaden.»

Med lätt hand förmedlar Sture Linnér mycken insikt.

Ulf Wittrock

John Clubbe & Emest J. Lovell, Jr.: English Romanti- 
cism. The Grounds ofBelief. Northern Illinois University 
Press, 1983.

På fyrtiotalet pågick en debatt om romantiken mellan bl.a. 
idéhistorikern Arthur O. Lovejoy och René Wellek. 
Lovejoy ställde sig skeptisk till bemödanden att finna en 
gemensam formel som kunde täcka all romantik; Wellek 
och även t. ex. Morse Peckham ville göra gällande att det 
fanns tillräckligt med gemensamma nämnare: poeternas 
hävdande av fantasin som sanningsgivare, deras medve
tande om det undermedvetna, användandet av symboler, 
en dynamisk organicism.

Det senaste försöket att för den engelska litteraturens 
vidkommande påvisa sammanbindande snarare än särskil
jande element i fråga om den äldre och den yngre genera
tionen romantiska poeter är det arbete av John Clubbe 
och Emest J. Lovell, Jr. vars titel ges ovan. Det är ett 
arbete som Lovell i det närmaste hade slutfört före sin 
död, och som Clubbe med varsam men fast hand och alls 
inte utan egna ställningstaganden slutredigerat, så att han 
med all rätt står som medförfattare. Det är inte en under
sökning som radikalt bryter med tidigare synteser. Men 
författarna påvisar en del tidigare kritiska ensidigheter, 
och de lägger ibland tyngdpunkten annorlunda än som 
skett tidigare.

De utgår från fantasins och det flerdimensionella seen
dets roll -  men inte bara från poeternas hävdande av att 
fantasin gav den för människan högsta uppnåbara formen 
av insikt: fantasin var för de engelska poeterna inte bara 
skapande utan etisk. Den ledde ut ur isolering och själv- 
upptagenhet, till en vidgad syn på människans natur och 
villkor. Det är den utveckling från oskuld eller blindhet till 
fördjupad, komplex erfarenhet som man finner hos Blake 
likaväl som i Keats brev och t. ex. i hans Hyperion och 
Fall of Hyperion, i Wordsworths reflektionsdikter och i 
Coleridges Ancient Mariner. Författarna går så långt som 
till att säga att utplånandet av jaget var den centrala 
romantiska upplevelsen och erfarenheten. Men en så em
fatisk formulering kommer alldeles uppenbart i konflikt 
med en annan framträdande romantisk tanke, oviljan mot 
band och gränser för den personliga utvecklingen, det som 
Blake mera omutligt och tidigare än någon annan hävda
de, ibland som i The Marriage of Heaven and Hell i 
medvetet chockerande formuleringar: »Sooner murder an 
infant in its cradle than nurse unacted desires.»

Författarna har ingalunda varit omedvetna om detta, 
och de prisar romantikerna för en poesi som hyllar ut
veckling, växande och förändring; men något allvarligt 
försök att förklara diskrepansen mellan självhävdelsen 
och jagutplånandet görs inte, och man frågar sig om det 
sistnämnda inte blivit överbetonåt eller åtminstone alltför 
kategoriskt formulerat. Formellt förhåller det sig ju också




