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I kapitlet om människokroppen som en bild av 
staten är det huvudsakligen en linje genom retori
kens historia som förf. har att följa. Två ting kan 
vara värda att noteras här: vad som sägs om den 
betydelse som Paulus’ begrepp corpus mysticum 
fick för traditionen, och påpekandet att den tyske 
1400-talsfilosofen Cusanus använde metaforen på 
ett mer »modernt» sätt och i ett mer »dynamiskt» 
syfte än engelska renässansförfattare som Ben 
Jonson och Shakespeare. Vid en jämförelse med 
honom gör de ett avgjort konservativt, »medelti
da» intryck.

I sitt tredje avsnitt behandlar Barkan den kedja 
av analogier med människokroppens form och 
struktur som utgångsmaterial som löper genom 
medeltid till renässans. Särskild uppmärksamhet 
ägnas -  med rätta -  Bernard Silvestris och Alanus 
från Lille, och linjen förs ända fram till Bunyan. 
Intressant är iakttagelsen att den allegoriska fram
ställningsformen ledde till ett noggrannare stu
dium av den yttre verkligheten, alltså till ökad 
realism: den synliga världen måste underkastas en 
detaljerad granskning för att kunna tjäna som 
underlag för en allegorisk skildring av den osyn
liga. Intressant — ehuru inte nytt — är också vad 
Barkan har att säga om de nytestamentliga, spe
ciellt de paulinska, brevens betydelse som möns- 
terbildare i fråga om allegori, liksom hans karak
teristik av stilen i Spensers House of Alm a med 
dess säregna blandning av lärd emblematik och 
folklig berättartradition.

Bokens båda sista kapitel, de om Sidney och 
Spenser, innehåller en mosaik av iakttagelser och 
reflexioner som det vore meningslöst att söka göra 
rättvisa genom ett referat. Det är här fråga om en 
form av dose readings som oftast ger goda och 
övertygande resultat, även om den ibland får en 
smak av hårklyveri,

Ett par frågetecken bör kanske sättas ut.
Sidney-kapitlet har som underrubrik: The H u 

man Body as Setting fo r  the Petrarchan Dram a. Där 
demonstreras alltså den tidigare nämnda tesen om 
renässansens syn på människan som ett splittrat 
väsen, ett rike söndrat mot sig själv, och Petrarca 
skall göra tjänst som utgångspunkt och likare. Be
visningen är emellertid inte alltid fullt övertygan
de. Som exempel på Petrarcas poetiskt-dramatiska 
teknik duger inte bilden av kärlekens pil som ge
nom ögat tränger ned i hjärtat: den kan nämligen 
beläggas långt före hans tid, bl. a. i en latinsk 
1 100-talsdikt, troligen tillkommen 1 ett nord- 
spanskt kloster. Inte heller kan skildringen av den 
falska Fiorimeli i Faerie Queene föras tillbaka på 
Petrarca: skildringen av hennes skönhet följer ett 
mönster med detaljer som är kända från sagodikt
ning av långt högre ålder än hans poesi.

Det kan tyckas vara bagateller detta, men de 
tyder på en viss osäkerhet vid bedömningen av
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materialet. Något liknande gäller, och det är kan
ske av större principiell betydelse, Barkans be
handling av Spensers nyplatonism. Som exempel 
på denna diskuterar han »hermafroditen» Venus, 
den »renaste bilden» av en »discordia concors» i 
Faerie Queene. Både innehåll och form i de rader 
som han citerar som belägg visar enligt min me
ning direkt hän på en orfisk hymn som inspira
tionskälla. Barkan är inte okunnig om hymnernas 
existens. Han nämner dem, men endast i förbigå
ende och i ett helt annat sammanhang — inte här, 
där det dock hade funnits anledning att åtminstone 
beröra frågan om deras betydelse för Spensers 
diktning.

G u s ta f Freden

Shakespeare: A s Y  ou L ik e  It. The New Arden 
Shakespeare. Methuen. London 1975.

The New Arden Shakespeare, den utan tvivel bäs
ta kommenterade Shakespeareutgåvan, har nu nått 
upp i nästan 30 av de inalles 37 skådespelen. Till 
de ännu outgivna hör H am let, T w elfth  N igh t, 
Romeo a n d  J u lie t  och R ic h a rd  II I , men tidsplanen 
för seriens fullbordande lär vara relativt kort.

Den senast utgivna pjäsen är A s You L ik e  It, till 
vilken Agnes Latham gjort noterna och skrivit den 
nittiosidiga inledningen. Noterna håller denna ut
gåvas vanliga höga klass -  fylliga, välutformade 
och mycket informativa — medan inledningen som 
helhet förefaller något blek. Avsnitten om text, 
datering och källor är utmärkta -  visserligen er
bjuder As You L ik e  It i dessa avseenden betydligt 
färre problem än många av Shakespeares andra 
dramer, men utgivaren avvinner likväl dessa frågor 
betydande intresse.

Mindre inspirerande är det avsnitt som behand
lar styckets personer och teman. Så mycket av 
tjusningen med denna komedi, som Helen Gard- 
ner kallat Shakespeares mest mozartska, beror väl 
på friskheten och snärten i prosapartierna och på 
vänligheten även i satiren snarare än på vad som 
sägs, och den tjusningen är inte helt lättdefinierad. 
Agnes Lathams behandling innehåller förvisso 
sunda iakttagelser, men hennes grepp att belysa 
komedins egenart genom en karakteristik och 
funktionsbestämning av person efter person före
faller mindre lyckad i fråga om en pjäs där person
teckningen med verkligt få undantag är relativt 
likgiltig och uppenbarligen inte det som engagera
de Shakespeare mest för stunden.

Tematiken är också ganska enkel och ligger väl 
inbäddad i titeln: beprövade dygder som trofast
het, hjälpsamhet och förnöjsamhet prisas, ideliga 
påminnelser ges om tillvarons skuggsidor, men 
solen tillåts aldrig riktigt gå i moln, snärtar ges åt
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hovlivet i motsats till det enkla och förnöjsamma 
livet på landet, men samtidigt utsätts en del pasto
rala konventioner för mild drift, den romantiska 
kärleken får mer än sitt men blir också föremål för 
vänligt skämt. Jämför man Agnes Lathams fram
ställning med t. ex. E. C. Pettets i Shakespeare a n d  
the Romance T rad itio n  (1949) skall man finna att 
hon i mycket högre grad bortser från satiren, vil
ket ger en viss slagsida år presentationen.

Shakespeare framställer ju i flera av skådespelen 
kärleken på två helt olika sätt — som en dårskap, 
och som något att förhärliga — och inte minst i A s  
You L ik e  It har han skickligt balanserat de två 
synsätten. Det samtidiga beroendet och oberoen
det av konventionerna blir väl belysta i en annan 
nyligen publicerad stu d ie , A lexander Leggatts i den 
välskrivna och synpunkts rika Shakespeare’s Comedy 
of Love (Methuen, 1974) som behandlar samtliga 
komedier från T h e  Comedy o f Errors till och med de 
omkring 1600 tillkomna.

E rik  Frykm an

R. S. Ridgway: Voltaire a n d  Sensibility. McGill- 
Queen’s University Press. Montreal and London
1 9 7 3 .

Ridgway förklarar inledningsvis att syftet med 
hans Voltaires tu die är att revidera en bild av Vol
taire som han menar fortfarande är vanlig, bilden 
av en torr, ironisk och cynisk rationalist, och visa 
att upplysningsmannen också var en känslomän
niska, »to show that the iconoclast was also a 
sentimentalist», och dessutom att hans roll i ut
vecklingen av vad Ridgway kallar »eighteenth- 
century sensibility» har underskattats.

Det visar sig snart att Ridgway är benägen att 
blanda ihop två olika saker: dels frågan om Vol
taires personliga emotionella utrustning och dels 
frågan om hans åsikter om känslans betydelse och 
värde i olika sammanhang (till exempel för dikta
ren).

Att Voltaire kunde uppträda hetsigt i personliga 
kontroverser liksom med starkt patos i sin kamp 
mot vidskepelse, fördomar och förtryck är allmänt 
känt. »No man who was guided by common sense 
would hâve set out to rehabilitate Calas or to 
destroy the power of the Church», hävdar Ridg
way (s. 20). Det kan ju vara riktigt, om man med 
en man styrd av »common sense» menar någon
ting i stil med en okänslig cyniker. Men finns det 
någon (som överhuvud taget vet något om Vol
taire) som kan uppfatta honom som en sådan? 
Voltaire var känslomässigt starkt engagerad i stri
den för »upplysning» och »förnuft». Häri ligger 
inget egendomligt.

Så glider Ridgway över till den mera idé- och 
litteraturhistoriska sidan av ämnet: »Moreover, if 
Voltaire was the arch-enemy of sensibility, we 
must cast him in the unlikely rôle of leader of the 
opposition to the general trend of the age» (s. 20). 
Men Voltaires insatser som upplysningsman be
höver ju inte heller stå i motsats till 1700-talets 
»känslofilosofiska» tendenser i mera teoretisk 
bemärkelse. Tidigare har man väl laborerat med 
en sådan motsats, men i den modernare Voltaire- 
forskningen är den knappast aktuell. Tvärtom 
har flera forskare på senare tid betonat just insla
gen av »känslofilosofi» hos Voltaire — till exem
pel René Pomeau (La Religion de Voltaire, 1956), 
David Williams (Voltaire: Literary C ritic , 1966) 
och Théodore Besterman i sin stora monografi 
(1969), författare som Ridgway för övrigt ibland 
hänvisar till. Dörrar som redan har öppnats av 
dessa och andra forskare slår Ridgway eftertryck
ligt in på nytt.

Boken är alltså på en gång ett slags plaidoyer för 
den lidelsefulla personligheten Voltaire, »the man 
of Feeling», och en tolkning av Voltaire som teo
retisk »känslofilosof», utan att synpunkterna alltså 
särskilt klart hålls isär. I det förra avseendet tycks 
mig framställningen utförd i en lite uppskruvad, 
panegyrisk stil. I det senare avseendet skjuter den 
ibland kanske något över målet; ett exempel på 
detta tar jag från kapitlet om Voltaire som littera
turteoretiker och kritiker.

Ridgway påpekar här mycket riktigt att Voltaire 
i sin syn på diktningen som en i hög grad emotio
nell angelägenhet är en efterföljare till Dubos, 
(Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, 
17 19 ) och såtillvida inte alldeles originell. (Tradi
tionen kan i själva verket följas ännu mycket läng
re tillbaka.) Å andra sidan, när till exempel Vol
taire i sina Questions sur l ’Encyclopédie utreder be
greppet »entusiasm» (i litteraturteoretisk me
ning), betonar han faktiskt förnuftets vägledande 
roll i den poetiska skapelseprocessen; denna tän
ker han sig nämligen så, att diktaren först med 
förnuftet »skisserar planen till sin tavla», varefter 
han, »om han vill ge sina gestalter liv och låta dem 
präglas av passionerna», tar entusiasmen, dvs. den 
känslomässiga inlevelsen, till hjälp. Det är alltså 
knappast riktigt att karakterisera Voltaires upp
fattning som Ridgway gör (s. 135): »The rational 
processes, including obedience to the rules, are 
relegated to a secondary, albeit useful and even 
essential, role.» Förhållandet mellan den rationella 
processen och den emotionella är, enligt Voltaire, 
snarare det omvända.

Jag vill emellertid, för missförstånds undvikan
de, framhålla att Ridgways bok uppenbarligen är 
ett arbete av en mycket kompetent kännare 
av Voltaire, av hans verk och av Voltaireforsk- 
ningen. Med rik dokumentering spänner boken


