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text som ett sällsynt väl genomarbetat konstverk, 
och det är mycket nog.Men hon har så till den grad 
hypnotiserats av sin strukturanalys, att hon tror 
den om att på något mystiskt vis kunna lösa också 
»externa» problem kring sagan, som datering och 
författarskap. Så hamnar hon i grumliga analogier 
och bisarra talkombinationer.

T h e Laxdœ la Saga: Its Structural Patterns är de
dicerad »To Snorri and Elizabeth Mary Wilkin
son».

Peter Hallberg

Louise Vinge: T h e  F ive  Senses. Studies in  a L iterary  
T radition. Skr. utg. av Kungl. Humanistiska Ve
tenskapssamfundet i Lund 72. Lund 1975.

I sitt andra större arbete, »The Five Senses. Stu
dies in a Literary Tradition» utgår Louise Vinge 
från Samuel Columbus Lu stw in s gavott. Hon av
slutar med Erik Lindegrens D e fem  sinnenas dans. 
Ingendera dikten spelar dock någon framträdande 
roll i denna undersökning skriven på säker och 
kristallklar engelska. Perspektivet är inte natio
nellt; det är det vidaste tänkbara: LV har valt att 
beskriva en europeisk tradition från Xenophon 
och Aristoteles till James Joyce och Lindegren. 
Hon vänder sig således inte väsentligen till den 
internationellt sett fåtaliga kategorin skandinavis- 
ter utan till det betydligt större antalet företrädare 
för comparative li  t eratu re i snart sagt alla länder.

LV har uppdagat och analyserat skönlitterär be
handling av de fem sinnena som en i huvudsak 
fixerad begreppskonstellation. Det är huvudlinjen 
i hennes undersökning. Därtill har hon uppmärk
sammat naturvetenskaplig, filosofisk, ibland även 
teologisk diskussion om sinnena och sinnesorga
nens natur och funktion. Observant på forskning
en inom inte blott litteraturvetenskap och idéhis
toria utan också kyrkohistoria, konsthistoria och 
de klassiska filologi erna har hon redovisat stoff 
som berör och gjort inlägg i den vetenskapliga 
diskussion som forts inom vitt skilda discipliner 
och forskningsområden. Prestationen är ur flera 
synpunkter banbrytande.

I ett par avseenden önskar läsaren, och ej minst 
en recensent, att han fått veta mer om arbetets 
bakgrund, dess syftning och mirabile dictu även 
resultat. Å ena sidan saknas nämligen förordet 
med dess traditionella acknowledgements, som an
tyder de yttre förutsättningarna för arbetet. Tyst
naden kan blott tolkas så att arbetet från ämnesva
let och till sista kommatecknet är LV:s exklusivt 
egna produkt. Å den andra saknas, bortsett från 
en conclusion i slutet på två av de sex kapitlen, en 
summary, som skulle varit väl motiverad som plat

sen att redovisa en prioritering bland den mängd 
nya rön, som presenteras i avhandlingen, och där
till en syntetisering av huvudresultaten, som 
ibland hotar att undanskymmas genom snävt kro
nologisk avgränsning av kapitlen. Frånvaron av en 
sammanfattning har sporrat mig som recensent att 
våga det äventyrliga försöket att kondensera hu
vuddragen av avhandlingen i ett slags resonerande 
referat. Som regel har jag placerat mina egna 
kommentarer inom parentes.

Aristoteles gav auktoritet åt en tidigare existe
rande gruppering av de fem sinnena. I två verk 
underkastade han dessa en utredning, som är den 
första som i vetenskaplig mening kan kallas psyko
logisk. Med Xenophon (oberoende av Aristoteles’ 
teorier — arbetenas tillkomsttid anges emellertid 
inte!) blev sinnena föremål för litterär utformning 
i ett för ord- och bildkonst betydelsefullt motiv
komplex: Herkules vid skiljevägen. Senare (tids
bestämning saknas!) varierade den judiske förfat
taren Philo motivet. Hos båda finns en lovprisning 
av sinnena i en negativ kontext. Origines förenade 
i tidigkristen teologi den klassiska fem-sinnen- 
serien med bibliska utsagor och introducerade 
doktrinen om de »andliga» sinnena. I den ro
merska litteraturen spåras grekernas teorier om 
och litterära framställning av sinnena, men fram
för allt utvecklades nu rudimenten till ett allego
riskt svstem med förebilder hos (i detta samman
hang förut onämnda) greker (Platon 1 Timaios; 
Epikuros; s. 32 f.): huvudet är en fästning, på vil
ken ögonen högst upp tjänar som väktare etc. 
(Cicero, Ambrosius); likaså görs en samman
koppling mellan sinnen och djur (Plinius d.ä.). 
Speciell uppmärksamhet ägnar LV Augustinus 
och resultatet är viktigt: »The series o f the five 
senses forms a pattern in the tenth book of the 
Confessions which by being repeated several times 
holds a unique position» (s. 45).

Med Plinius d. ä. som utgångspunkt utvecklades 
under högmedeltiden en formel för senare em- 
blematisk beskrivning av sinnena i förening med 
djur: synen och lodjuret, hörseln och vildsvinet, 
lukten och gamen, smaken och apan samt känseln 
och spindeln, en kombinationsserie som veterligt 
tidigast uppträder i två hexameterverser av skol- 
astikern Thomas av Cantimpré på 1200-talet. Från 
denna startpunkt sätter LV kända fakta och nya 
rön i fråga om fem-sinnen-seriens ikonologi från en 
väggmålning i Longthorpe Tower från 1300-talet 
till gravyrer av Collaert (tillkomstår saknas!) i de
ras litteratur- och konsthistoriska sammanhang. 
Insatsen hör till de viktiga i avhandlingen.

Från högmedeltiden stammar också några alle
gorier, i vilka sinnena uppträder personifierade. 
Personifikationer av sinnena blir vanliga inslag i 
senmedeltida moraliteter. Likaså utvecklas den an
tika liknelsen mellan människokroppen och en
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fästning, i vilken sinnena är väktarna; liknelsen 
har inspirerat till utförliga allegoriska stridsskild- 
ringar.

1500- och 1600-talen är av allt att döma den 
period, då materialet flödar rikast. Utvecklingen 
av renässansens kunskaper om sinnesorganens 
anatomi, som kommer att påverka 1600-talspoe- 
ter, illustreras av kontraster som å ena sidan den av 
skolastikerna beroende Caelius Rhodiginus, å den 
andra Ambroise Paré och framför allt Felix Pläter, 
vilka beskrivit de fem sinnena på grundval av i 
tiden moderna anatomiska upptäckter.

Medeltidens allegoriska skildring av sinnena ut
vidgades av renässansförfattare. Representativ för 
denna tendens är Du Bartas’ L a  Septmatne, ett av 
många verk inom hexaémerongenren (som ju har 
företrädare också i Skandinavien: Arrebo, Spegel). 
Du Bartas influerade engelska diktare: långa, ab
strakta konstruktioner som Fletchers The Purple  
Islan d  och skådespelet Lin gu a, »a rather circum- 
stantial affair», vittnar om med vilken ringa konst
närlig vinst man gjorde sig möda att vidareutveck
la fem-sinnen-serien i allegorisk form. Trots att de 
hör 1600-talet till, representerar båda de nyss
nämnda arbetena enligt LV:s tolkning och disposi
tion renässanstraditionen. (Disponeringen av ma
terialet från 1500-talet till och med 1700-talet i 
tre, ungefärligen med sekelskiftena avgränsade 
kapitel blir till visst förfång för helhetsbilden.)

Den väsentliga nyheten i den litterära gestalt
ningen av fem-sinnen-serien under 1600-talet lig
ger, om jag tolkat framställningen rätt, i bejakan
det av sinnlig lust utan en moraliserande ram eller 
täckmantel. I detta sammanhang infogar LV i en 
sakkunnig och förtätad presentation George 
Chapmans episka dikt Ovids Banquet o f Sence 
(tryckt redan 1595), ett verk varom hon uppdagat 
mera, som redovisas i en färsk uppsats, som inte 
varit mig tillgänglig. Mot antikinfluerade fram
ställningar av sinnenas supremati och egenberätti
gande som denna och Marinos L ’Adone står en, 
får jag kalla det mera traditionell, efter en kristlig 
värdeskala moraliserande framställning av sinnena 
som Marvells D ialogue och framför allt Calderons 
Los Encantos de la Culpa, det senare ett verk som 
att döma av det som alltid precisa referatet hör till 
de få i denna del av avhandlingsmaterialet med 
betydande litterära kvaliteter. I detta perspektiv är 
Stiernhielm traditionell i teckningen av Fru Lusta, 
Samuel Columbus — i de senare versionerna av 
Lustw ins gavott -  liksom sin samtida holländska 
kollega Joost van den Vondel däremot företrädare 
för en ur motivhistorisk synvinkel modernare 
ståndpunkt med sitt uttryckliga bejakande av sin
nenas fröjder. (Den senares programmatiska for
mel »Dafs aartsche Zaligheit» presenteras s. 134; 
för den i holländska obevandrade finns en tolk
ning, men först på s. 176.)
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Relativt utförligt redovisas 1600- och 1700- 
talens kunskapsteoretiska diskussion. Influerad av 
den klassiska fem-sinnen-serien men oberörd av 
de samtida, delvis motstridiga upplysningsidéerna 
om sinnena framstår Etienne Condillac i sina psy
kologiska spekulationer, som inbegriper en analys 
av sinnena separerade från varandra. Condillacs 
tankar omsattes i praktiken av läkaren Itard vid 
behandlingen av det egenartade fenomenet Victor 
de 1’Aveyron, en pojke, som, möjligen årsbarn 
med den franska revolutionen, påträffades i full
komligt vilt tillstånd 1799. Itards beskrivning av 
fallet Victor uppmärksammades av Maria Montes- 
sori, som därav inspirerades till sitt pedagogiska 
system. Dessa data befinner sig förvisso i periferin 
av ämnet, men de fascinerar ironiskt nog läsaren 
mer än en i och för sig förtjänstfull presentation av 
en konstruerad allegori, en litterär kategori för 
övrigt, som fortlever in i 1700-talet liksom den 
emblematiska kombinationen sinne-djur; den se
nare framskymtar i Popes Essay on M an. Framför 
allt bryter emellertid nu, i rokokons poesi, sensu
alismen fram i lovprisningen av de fem sinnena, 
enkannerligen känseln med dess särskilda sam
band med erotik och sexualitet. (Ett samband med 
den påpekade tendensen i 1600-talspoesin torde 
här finnas.) Två beaktansvärda svenska dikter 
kommer därmed in i bilden, Oxenstiernas D e fem  
sinnen: T i l  T h em ir och Kellgrens briljanta Sinne
nas förening. Den senare rymmer, som LV påvisar, 
en viss polemik mot en populär upplysnings tanke, 
nämligen att förlusten av ett sinne kompenseras av 
de andras skärpning.

Först med romantiken, detta är LV:s avslutande 
tes, framställs de skilda sinnesupplevelserna som 
så oupplösligt integrerade, att det nu, men först 
nu, är berättigat att nyttja termen ’synestesi’; sin
nena fungerar gemensamt som trådarna i en väv, 
betonade Flerder. Denna romantiska föreställning 
belägger LV såväl i Mary Shelleys »gotiska» 
skräckroman Erankenstein  som hos Tieck och 
Almqvist. Exemplen från 1900-talet är få och dis
parata men berättigar till det i och för sig intres
santa konstaterandet att »as a structuring pattern» 
fem-sinnen-serien »still occasionally renders satis- 
factory service».

Avhandlingen är rik på nya synpunkter och nya, 
stundom mycket väsentliga resultat, som ett ma
gert referat inte kan ge någon rimlig rättvisa. LV:s 
styrka är inte minst ackuratessen i textanalysen 
och vaksamheten i de små detaljerna: en om
kastning av några verser i de tidigaste versio
nerna av Essay on M an  har inte undgått henne 
(s. 145 f.) lika litet som förekomsten av två 
skiljaktiga versioner av en strof av Louis de 
Chaulieus rokokopoem L a  Jouissance (s. 152 , not). 
Överhuvud är den sovrade och koncisa notappara
ten i denna avhandling mättad på skarpsynta iakt
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tagelser skiftande i art och betydenhet. Därtill är 
att lägga en omsorgsfull korrekturläsning; jag har 
inte lyckats finna mer än ett par måttligt menings- 
störande tryckfel (s. 43 r. 10: me[a]m, s. 102 r. 23: 
The [girls?] have not).

Jag har redan betecknat »The Five Senses» som 
en banbrytande avhandling. LV identifierar 
fem-sinnen-serien som en »topos» och framträder 
därmed med anspråk på att vara först i Sverige att i 
ett större arbete behandla ett ämne inom den 
»Toposforschung», som med E. R. Curtius som 
mäktig utgångspunkt särskilt i Tyskland utvecklats 
till en beaktansvärd specialitet inom litteraturve
tenskapen. Jag skall ingalunda bestrida LV:s an
språk. Ändå måste jag med några ord beröra ter
men »topos».

»Topos» är till sitt innehåll en vid och skäligen 
tänjbar term. Ett kriterium på en topos är att 
den emanerar från antiken — Curtius nämner 
speciellt den antika retoriken — en förutsättning 
för dess utforskande är att den uppvisar ett 
fortliv och, helst, en utveckling i senare litte
rära epoker. Fem-sinnen-serien svarar väl mot 
denna generella karakteristik. I några avseenden 
är emellertid serien förmer än en ordinär topos 
(som »guldåldern», »locus amoenus», »statsskep
pet», »ädel enfald», för att välja bland de exempel 
som LV själv hämtat ur aktuell toposforskning). 
Bland annat kan begreppskonstellationen struktu
rera hela eller större partier av litterära verk. Som 
topos torde fem-sinnen-serien även så till vida vara 
säregen att den har tillförts ett system av vad LV 
kallar »sub-topoi». LV är väl medveten om dessa 
speciella egenskaper hos sitt undersökningsobjekt 
betraktat som topos och hon har också, för att 
understryka den formella, strukturerande, as
pekten, infört en alternativ term, »pattern», ej 
sällan »structuring pattern», som hon uppenbar
ligen föredrar framför topos och som markerar 
funktioner hos fem-sinnen-serien utöver de för en 
topos ordinära. Termen »pattern» visar sig vara ett 
mycket lyckligt alternativ och komplement till to
pos och fråga är, om den inte helt kunde ersätta 
denna senare i fråga om själva fem-sinnen-serien, 
varvid topos då reserverades för den underkatego
ri, som LV betecknat »sub-topoi».

Toposforskningen har inte gått fri från kritik. 
Hugo Friedrich har i ett sammanhang framhållit, 
att Curtius’ i sin inventering av topi ken ägnar 
större intresse åt att påvisa dess härstamning från 
retorikens opersonliga »förrådskammare» än att 
konstatera dess nya funktioner i de enskilda ver
ken. Samma invändningar, som ibland rests mot 
t. ex. motivforskningen, att denna leder till atomi- 
sering och ett upphöjande av detaljen utan skäligt 
beaktande av verket som en helhet, kan givetvis 
även anföras mot toposforskningen.

Om vi betraktar avhandlingen »The Five Sen
ses» som representativ för just toposforskningen, 
är det angeläget att understryka, att den går fri från 
kritik ur båda de anförda synpunkterna. En primär 
angelägenhet för LV har varit att genom close 
reading och mot bakgrund av en inventering av 
impulsgivande framställningar påvisa det specifika 
och i förekommande fall nya i de enskilda texter
na. Med sin karaktär av »strukturerande mönster» 
har fem-sinnen-serien vidare ofta givit anledning 
till studium och analys av verk i deras helhet eller i 
längre partier. En perspektivrikare och gynnsam
mare inledning hade en svensk toposforskning 
svårligen kunnat få.

De utförliga metoddiskussionernas tid är för
modligen slut i svenska litteraturvetenskapliga av
handlingar. I stället för att resonera kring sitt ämne 
går i dag litteraturforskaren direkt in i sitt ämne. 
Det är, om bilden är riktig, en i stort gynnsam 
utveckling. Här frestas jag dock att något beröra 
en metodfråga i komparativ litteraturforskning av 
den bredd som här är i fråga. Ingen är rimligen i 
stånd att inom en försvarligt kort del av sin livstid 
personligen genomgå litteratur efter litteratur för 
att belägga och excerpera litteraturvetenskapliga 
fenomen som ett enskilt motiv eller en symbol 
eller topos. Självklart har inte heller LV gått till 
väga på det sättet. Utgångspunkten måste vara 
befintliga framställningar i handböcker, i kom
menterade texteditioner, i avhandlingar och upp
satser inom eller i periferin av ämnet. En redovis
ning av hur man nått fram till de enskilda texterna 
kunde med denna förutsättning kanske tyckas vara 
en överloppsgärning. Samtidigt betyder emellertid 
detta dels att den tidigare forskningens roll för den 
aktuella undersökningen inte fullt klargörs, dels, 
vilket är väl så väsentligt, att forskarens egna, träg
na penetrering av ett stort material och egna, 
»lyckliga» fynd röner det otacksamma ödet att 
helt diskret fogas till alla övriga. Ett skäl till att jag 
här vidrör detta komparativa metodproblem är en 
känsla av att Ludwig Schraders materialrika under
sökning »Sinne und Sinnesverkniipfungen» från 
1969 inte görs full rättvisa i forskningsöversikten 
och eljest i avhandlingen. Bristerna i Schraders 
undersökning må vara obestridliga, men inte minst 
nothänvisningar till hans avhandling i samband 
med åtskilliga nyckeltexter tyder dock på att han 
gjort tjänst som vägvisare till för ämnet centrala 
texter. Om så är fallet, förtjänar enligt mitt förme
nande hans roll i det avseendet ett erkännande i 
positiv form.

Parentetiskt kunde här frågan ställas, om inte 
hans arbete på någon punkt ger uppslag, som bort 
fullföljas i denna undersökning. Francesco Co- 
lonna, som Schrader uppehåller sig vid, låter så
ledes i ord och bild i den exklusiva och svårtol
kade Hypnerotomachia P o lip h ili (1499) de fem



sinnena personifieras av fem nymfer. Detta verk 
hör till de troligen få som LV förbigått.

Ämnet ställer utomordentliga för att inte säga 
unika krav på forskaren. LV har gått i närkamp 
med texter på de klassiska språken, på italienska, 
spanska, medeltidsfranska, i ett sammanhang 
också holländska, för att inte nämna vanligare 
skolspråk. En forskare av LV:s dimension och lär
dom ställer också krav på sin läsare. Av denne 
kräver avhandlingen passabla kunskaper i alla 
nämnda språk utom grekiska och latin. En läsare, 
som är mindre väl förtrogen med poetae minores i 
låt oss säga italiensk, fransk och engelsk renässans
litteratur, kan finna författarinnan en smula njugg 
med information om författare, verk och alltför 
ofta även kronologiska fakta. Det händer ibland, 
som ifråga om William Beckfords Vathek, att läsa
ren inte i texten informeras om till vilken genre 
verket hör. Av en hänvisning i not till »Three 
Gothic Novels» får han i nämnda fall själv dra 
lämplig slutsats.

LV har en klar och precis stil. Det är materialets 
och inte hennes fel, om avhandlingen på någon 
punkt uppfattas som en smula torr. Sparsamt men 
träffsäkert fräschar hon emellertid upp sin fram
ställning med ett blänk av fin ironi till läsarens 
fröjd. Jag kan inte underlåta att framhålla ett 
exempel. I den tidigare nämnde Itards program 
att »sinne för sinne» civilisera vilden Victor 
lyckades så småningom anpassningen till lagad 
fransk mat. LV mejslar aforismen: »French 
cooking finally triumphs over savagery» (s. 142).

LV är att lyckönska till upptäckten av ett i myc
ket obearbetat forskningsfält i »De fem sinnena» 
som »topos», »pattern» och »structuring pat- 
tern», ett forskningsfält, som hon utforskat och 
beskrivit med energi, skarpsyn och skicklig text
analys till bestående gagn för den komparativa 
litteraturforskningen. Samtidigt gläder sig hennes 
svenske kollega, att hon i sin undersökning kun
nat integrera svensk diktning från fyra sekler 
och därmed bidragit till att öka medvetandet hos 
komparatister i skilda länder om existensen av 
även en svensk litteratur.

Tore Wretö
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Alice S. Miskimin: T he Renaissance Chaucer. Yale 
University Press. New Haven and London 1975.

Alice Miskimin inleder sin bok The Renaissance 
Chaucer med tre citat ur Wellek och Warrens The- 
ory o f Literature, vilkas gemensamma budskap kan 
sammanfattas i satsen, att en kritikers första och 
viktigaste uppgift är att fastställa ett diktverks 
exakta läge i en tradition. Själv söker hon besvara 
en fråga som egentligen består av två, nära sam

manhängande: vilken ställning Chaucer intog 
inom engelsk litterär tradition fram t. o. m. re
nässansen, representerad av Sidney, Spenser och 
Shakespeare, och hur deras bild av honom förhål
ler sig till hans egen och hans samtidas. I tur och 
ordning angriper hon problemet ur tre skilda 
synvinklar: hon betraktar Chaucer som drömmare, 
som pilgrim och som skapare av den stora dikten 
om Troilus och Criseyde.

Alice Miskimins ambition är som synes inte att 
ge en uttömmande karakteristik av Chaucers be
tydelse för eftervärlden, av de »påverkningar» 
som han utövade på olika håll; de författare av 
andra rangen som gjorde sitt bästa att efterlikna 
honom lämnar hon resolut därhän för att koncen
trera uppmärksamheten på frågan hur tre diktare 
jämbördiga med honom själv förvaltade arvet i en 
ny tid med nya värderingar och betoningar. Och 
där är det inte de parallella kurvorna som tilldrar 
sig intresset utan fastmer de som viker av.

Någon övertro på värdet av moderna analytiska 
metoder äger Mrs Miskimin inte: endast i ett avse
ende finner hon en litteraturhistoriker i våra 
dagar bättre ställd än sina föregångare inom 
Chaucer-forskningen: textkritiken är undangjord. 
Vi vet någorlunda gott besked om hur original
texterna såg ut, vi vet, med en viss säkerhet, 
vad som är äkta vara och vad som har smugglats 
in under falsk ursprungsbeteckning. Ett viktigt 
inslag i hennes framställning utgör också den 
historiska översikt hon ger av läsarter under 
skilda tider och av de äldsta editionerna.

Då det gäller att mejsla fram dragen av den 
»medeltida» Chaucer utgår förf. från den gåtfulla 
självironiska inställning hon menar sig kunna läsa 
fram på olika håll inom hans diktning, en inställ
ning av helt annat slag än den som kännetecknade 
renässansens diktare med deras segervissa tro på 
sig själva som kontaktmän mellan en jordbunden 
värld och en olympiskt upphöjd — den som Teg
nér långt senare i ett inspirerat ögonblick skulle 
döpa till »skaldens himmel». Denna självironi, 
detta självtvivel, sätter Mrs Miskimin i samband 
med inflytandet från Boéthius — ett inflytande 
som enligt hennes välgrundade mening kan spåras 
medeltiden igenom. Boéthius strävade mot en 
sammansmältning av antikt och kristet, det ledde 
till att i medeltidens tankevärld och diktning in
lemmades en föreställning om människan som ett 
ända ned i grunden kluvet väsen som har sin rot 
hos Paulus. Den gav upphov till en känsla av van
makt: vilja och förmåga levde sida vid sida i aldrig 
bilagd tvedräkt, och detta i sin tur ledde till en 
vana vid självrannsakan och självfördömelse som 
var främmande för antiken och jämväl — åtmins
tone enligt Mrs Miskimins mening — för renässan
sen. När den elisabetanska tidens stora diktare 
hyllade Chaucer som den engelska skaldekonstens


