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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
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faktiskt så -  som Albert Gérard i sitt värdefulla arbete 
English Romantic Poetry (1968) visat -  att många roman
tiska dikter börjar hos det egna jaget, sedan visserligen 
vidgar perspektivet till medmänsklighet eller till kosmisk 
syn men därefter slutar där de började. Inte minst Words
worths självcentrering i slutet av dikter är ju påfallande.

Förknippad med poeternas upptagenhet av fantasins 
roll är deras intresse för seendet. Wordsworth, Coleridge 
och Shelley är alla medvetna om hur vanan förslöar, hur 
vi upphör att se och uppskatta det som finns omkring oss: 
»A mist of familiarity obscures from us the wonder of our 
being», säger Shelley. Wordsworth talar i The Prelude om 
ögats despotism och förstår därmed en betänklig benägen
het att stanna i det rent deskriptiva. Omigen är det Blake 
som givit de mest pregnanta och personliga uttrycken, för 
ett seende som inte stannar på ytan -  Blake som uttalar 
sin förkastelsedom över »the single vision and Newton’s 
sleep» och över den människa som i den nedgående solen 
ser en rund skiva, ungefär likt ett guldmynt, i stället för en 
jublande änglakör som sjunger Herrens pris; och som talar 
om vikten av att putsa »the doors of perception» så att 
oändligheten framträder klart. (Det var den frasen som 
Huxley lånade som titel för sin bok om mescalinexperi- 
menten.) Det plötsligt vidgade perspektivet, »the magic 
casements» som öppnar sig mot oanade världar, har ju en 
framträdande plats i Keats diktning.

En sak som författarna energiskt hävdar är att de engel
ska romantikerna hade en oförvillad syn på människans 
natur, utan tro på någon medfödd godhet. I det avseendet 
är det avgjort Byron som går längst. De andra må uttrycka 
tvivel eller sorgsenhet, Byron kan bli fränt avslöjande: 
»Dogs, or men!» Det kan ifrågasättas om inte också på 
denna punkt författarna väl starkt framhäver poeternas 
medvetenhet om människans »fallna» natur: hos Words
worth balanseras den ju av tron på en av den förytligade 
stadscivilisationen obesmittad människa; Shelley pendlar 
ständigt mellan djup personlig pessimism och en luftig, 
uppskruvad framtidstro och förbrödringstanke. Dock 
skall det påpekas att författarna också trycker starkt på 
poeternas tro att det finns frälsning just genom fantasins 
gåva, ut från jaget i riktning mot kärlek till skapelsen och 
till medmänsklighet: »The great instrument of moral good 
is the imagination», heter det i Shelleys Defence of 
Poetry.

Författarna ser inte nämnvärt bakåt i tiden i sin under
sökning, vilket kan leda till en viss risk för perspektivlös- 
het. Om romantikerna såg nyktert på människonaturen 
var de inte pionjärer inom poesin: Pope hade vältaligt 
gjort det, och Pope hade också före Coleridge hyllat enhe
ten i tillvarons mångfald. Skiljelinjen mellan klassiskt och 
romantiskt är som bekant inte knivskarp.

Som helhet har behandlingen mycket stora förtjänster 
som en sund och på imponerande jämförelsematerial byg
gande översikt, obesmittad av kritiskt originalitetsjäkt. 
Gemensamhetsföreteelsema utgör dess fasta stomme, 
men författarna gör också de ofrånkomliga distinktionerna 
mellan de olika diktarpersonligheterna, och inte minst 
mellan den äldre och den yngre generationen. Byron -  den 
för övrigt i det romantiska sammanhanget städse svårin- 
passade -  Shelley och Keats dog ju alla unga, vilket 
verkligen inte går att bortse från i en jämförelse av livs- 
tron mellan dem och den äldre generationen. Det frap
perar ofta hur tanklöst även insiktsfulla kritiker försöker

konstruera fram något absolut genomtänkt i mycket av 
Keats diktning -  Keats som dog då han var tjugofem år. 
Det är välgörande därför att i denna studie starkt tryck 
läggs på avsaknaden av tanke- och trosmässig självhäv
delse hos Keats, av det odogmatiska hos honom och av 
hans tro på »the chameleon poet» (framför allt Shake
speare), diktaren som är kapabel till opartisk inlevelse i 
högst olika individers liv.

Erik Frykman

Carl Jonas Love Almqvist: Sesemana. Utgiven (och för
sedd med inledning) av Per Mårtenson. Efterskrift av 
Folke Isaksson. Gidlunds. 1983.

Almqvists efterlämnade manuskript från landsflyktsåren 
Om svenska rim har betraktats med intresse och bävan av 
Almqvistforskningen. Med intresse naturligtvis, eftersom 
det är ett verk av en av våra största och fortfarande mest 
aktuella författare; med bävan, eftersom det inte bara är 
långt utan också fyllt av longörer. Det förvaras på Nordis
ka museet och består av 1 438 foliosidor, präntade med 
skön piktur i olikfärgat bläck. Det är -  som namnet säger -  
verkligen i stort sett en avhandling om rim och prosodi, 
och Almqvist exemplifierar hela tiden med egna nyskrivna 
dikter. Också detta sista, stora verk är inlemmat i Törn- 
rosfiktionen: det fingeras uppläst och diskuterat på Jakt
slottet i herr Hugos akademi, som vidgats betydligt sedan 
man en gång diskuterade Vad är penningen? och Europe
iska missnöjets grunder.

Den förste forskare som presenterade Om svenska rim 
var Albert Lysander i slutanmärkningarna till sin utgåva 
av Almqvists Valda skrifter I (1874). Han ägnar det en 
välvillig uppmärksamhet och talar om »de omfattande 
studier Almqvist nedlagt på detsamma, den stora möda 
dess utarbetande helt säkert kostat honom, de snillelekar 
han sätter i gång samt den sprittande liflighet i stil och 
vers-exempel, som sjuttioåringen fortfarande visar sig i 
stånd att hålla vid makt» (Valda skrifter I, s. 472). -  I sin 
stora monografi från 1878 ger Lysander en strävare be
dömning; arbetets »vidlyftiga, tröttande, aldrig rätt till
fredsställande lärdom, göra henne -  trots alla glans
punkter och förtjenster -  i det hela opraktisk och onjut
bar» (s. 397). - 1 uppsatsen »De siste aftnarne på Jagtslot- 
tet eller Almqvists ‘saguverk’ Svenska Rim» i kalendern 
Svea 1879 ger Lysander slutligen en mera konkret och 
exemplifierande redogörelse för Om svenska rim och för 
Jaktslottskretsens verksamhet.

Harald Wieselgren behandlar verket jämte andra manu
skript från landsflyktsåren i »Herr Hugos Akademi» i 
Bilder och minnen 1889. Dikterna eller »versmakeripro- 
duktema» karakteriserar han som »mer eller mindre kons
tiga ordfogningar i viss meter och versbyggnad. Någon 
gång skiner ett melankoliskt drag igenom, sällan om nå
gonsin synes den ringaste skaldeflägt, någon gång träffas 
deremot en lustig vändning. Men hela rimmeriet bär prä
gel af tråkighet, i hvilken de lärda digressionema om de 
mest oväntade ämnen bringa omvexling» {Bilder och min
nen, s. 347).

Den förste som närmare satte sig in i Almqvists syn
punkter på rim och rytm var Ruben G:son Berg i uppsåt-




