
SAMLAREN
T idskrift fö r

svensk litteraturvetenskaplig 

forskning

Å R G Å N G  89 1968

Svenska Litteratursällskapet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



Almqvist <& Wiks ells
B O K T R Y C K E R I  A K T I E B O L A G

U P P S A L A  I 9 6 9



Forskningsöversikter

Nyare Vergiliu slitteratur
Vergilius har under de senaste decennierna upplevt en viss renässans och litteraturen 

om honom har varit betydlig. Knappast i Sverige, där en oförnuftig skolpolitik just 
håller på att helt borttränga honom från skolschemat, och där de litterära manifestatio
nerna kring honom på senare år inskränkt sig till en visserligen utmärkt uppsats av Erik 
Wistrand i essäsamlingen »Politik och litteratur i antikens Rom» (1962) och Jan Mo- 
grens utgåva (1967) av Adlerbeths drygt halvtannat århundrade gamla, men alltjämt 
njutbara Georgicaöversättning. Någon modern svensk översättning av Eneiden finns inte 
(Johan Bergmans från åren 1921-3  håller knappast måttet, snarare borde även här en 
modernisering av Adlerbeths tolkning vara på sin plats) och en monografi över diktaren 
saknas (avi till redaktionen av serien »Världsförfattare», där han lyser med sin frånvaro).

Inte heller i Danmark har Vergilius i vårt århundrade åtnjutit något större intresse. 
Visserligen kom 1941 en Eneidöversättning av Johannes Loft, med teckningar av Ebbe 
Sadolin, nyutgiven som billighetsbok 1965. Den första upplagan var försedd med en 
något summarisk, men icke oförstående introduktion av Paul V. Rubow, senare info
gad i dennes essäsamling »Tendenser» (1944). Eljest har i Danmark Vergiliusintres- 
set länge starkt skadats av J. L. Heibergs och Vilhelm Grpnbechs monomana förkastelse- 
domar. En omsvängning till större förståelse är kanske dock på väg genom Otto Foss’ 
1965 utkomna bok »Vergil» (Plaase & Spn, Kbhvn), som ger en elegant och kringsynt 
presentation av skalden och hans verk. För danska skolors bruk har han 1967 låtit den 
följas av ett fylligt kommenterat urval av Eneidens originaltext. De danska gymnasierna 
har lyckligtvis ännu inte utarmats till sitt innehåll så som de svenska.

I Norge har nyligen utkommit en akademisk avhandling med titeln »Aeneisstudier» av 
Egil Kraggerud (1968), men om det har någon symptomatisk innebörd, är högst ovisst.

Om de nordiska länderna alltså är fattiga på Vergiliuslitteratur, så rör det sig desto 
mer på andra håll, särskilt i de länder där den klassiska bildningen är djupast förankrad, 
Tyskland, Frankrike, England och Italien. I Tyskland hade nyromantikens Homerosbeund- 
ran länge gått ut över Vergilius, innan denne återigen kom till heders. Vårt århundrades 
tidiga standardverk om honom, Richard Heinzes »Vergils epische Technik» (1902), bör 
alltjämt nämnas och läsas; det har också kommit i en fjärde upplaga så sent som 1957. 
På senare tid är det bland många tyskar framför allt Friedrich Klingner, som ägnat 
Vergilius ett långvarigt och hängivet studium, resulterande i en rad fina uppsatser, sam
lade i »Römische Geisteswelt» (1943, fjärde utvidgade upplagan 1961) och »Studien 
zur griechischen und lateinischen Literatur» (1964), däribland en med den signifikativa 
titeln »Virgil, Wiederentdeckung eines Dichters», samt i det stora interpretatoriska verket 
»Virgil: Bucolica, Georgica, Aeneis» (1967). Viktig för belysningen av Vergilius’ för
hållande till Homeros är G. N . Knauers grundliga undersökning om »Die Aeneis und 
Homer» (1964).

Till de djuplodande Vergiliustolkarna har på sistone också slutit sig en amerikan, 
Brooks Otis, med det betydelsefulla verket »Virgil, a study in civilized poetry» (Clarendon 
Press, Oxford University Press 1964, ny uppl. 1966).

Den olycksaliga jämförande värderingen av Homeros och Vergilius har sin grund i 
att Vergilius själv genom sin anslutning till Homeros utmanat därtill och i att man för 
mycket förbisett de väsentliga olikheterna. Likheterna är iögonfallande nog och anmäler 
sig redan i Eneidens ingress (»Vapenlarm sjunger jag om och om mannen so m ...» )  
med dess uttryckliga anspelning på inledningsorden till Odysséen (»Sjung för mig, Musa, 
om mannen som ...» ) . Den är uttryckt också däri att Eneidens första hälft, sångerna
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1—6, motsvarar Odysseens irrfärder och dess andra hälft, sångerna 7—12, Iliadens strider. 
Vi möter hos Vergilius liksom hos Homeros liknelser, formelverser, gudaapparat, storm
skildring, idrottstävlingar, sköldbeskrivning, härmönstring, envig, uppehållande kärleks
äventyr, nedstigande till dödsriket (och uppstigande därifrån). Och liksom Odysseus i 
sangerna 9 ~ 12 själv för konung Alkinoos berättar om sina föregående äventyr i en s. k. 
apolog, så gör Eneas i sångerna 2 och 3 detsamma för drottning Dido.

Men för var och en av dessa likhetspunkter är där också markanta olikheter. Liknel
serna är inte i sträng mening homeriska: de är kortare och koncisare och svävar inte ut 
utanför de egentliga jämförelsemomenten till fristående små genrebilder, formelverserna 
är färre och kortare (de är ju inte heller som för den homeriske sångaren stöd- och 
fyllnadsverser utan endast del av skyldig rekvisita), stormskildringen i första boken är 
symbolisk, Eneas’ kärleksäventyr har till skillnad från Odysseus’ psykologisk relevans 
och världshistoriskt perspektiv, besöket i underjorden likaså, härmönstringen i sjunde 
boken är en patriotisk manifestation till skillnad från den blott och bart uppräknande 
skeppskatalogen i Iliadens andra sång.

Det är med andra ord i hög grad fråga om kontraimitation. Det homeriska användes 
som yttre form vilken fylles med nytt innehåll. Därmed berör vi själva kärnan av det 
vergilianska eposets problematik: dess förhållande till det homeriska. Detta var en naivt 
berättande oral poesi i primitiv och äkta heroisk miljö, där gudar och heroer togs på 
allvar, även om de stundom gycklades med. Vergilius tillhör en långt senare tid och 
en kulturvärld, där samma gudar och heroer betraktades som föråldrade myter. Det home
riska epos utformades muntligt av många medverkande under många generationer. Ver
gilius nedskriver ensam sitt epos och är ensam ansvarig för dess innehåll och komposi
tion. Därigenom möjliggöres en stramare sådan och en konsekventare handling.

Men problemet är därmed ännu inte löst. Det bestod för hela den efterhomeriska 
tiden i uppgiften att anpassa epos till senare tiders förhållanden och krav. Gamla guda- 
och hjältelegender kunde man inte fortsätta att brodera på hur länge som helst. Behöll 
man gudaapparaten och heroiseringen och lät epos i övrigt bli en historisk krönika, blev 
resultatet konstlat. Slopade man åter gudaapparaten och det heroiska, kunde den episka 
formen förefalla meningslös, om inte rentav parodisk. De hellenistiska litteratörerna med 
Kallimachos i spetsen löste dilemmat så, att de praktiserade epos i litet format, epylliet: 
man valde ut en mytologisk detalj och avvann den nytt intresse genom försök till psyko
logisk och ofta sentimental inlevelse. Vi har ett typiskt exempel i Catullus’ 64:0. dikt, 
epylliet om Peleus’ och Thetis’ bröllop. Vergilius har som diktare börjat i Catullus’ och 
neoterikernas spår. Om någon av smådikterna i den s. k. Appendix Vergiliana verkligen 
härrör från honom, är ovisst, men även herdedikterna i Bucolica, efter Theokritos’ 
mönster, är hellenistiskt präglade. Och dock rymmer de också något väsentligt annat. 
Redan här kommer nämligen de historiska anspelningarna på samtiden in: inbördeskrig, 
jordkonfiskationer, Octavianusgestalten som gudamänniskan och räddaren. Och Georgica 
är ingen lärodikt om lantbruk i så måtto att den är ens tillnärmelsevis fullständig eller 
systematisk eller i större utsträckning praktiskt användbar. Den är i stället en hyllning 
till arbetet, till den italiska bonden, den italiska jorden och den italiska dygden. Också 
här figurerar Octavianus och i inledningen till tredje sången nästan utlovas ett epos till 
hans ära.

Hur ett sådant skulle utformas, var den stora födslovåndan. Att det skulle vara homeri- 
serande var alltjämt genrehistoriskt nödvändigt, och att det skulle handla om Augustus 
och det framtidshopp om fred som han ingav, var klart. Men hur kombinera två så 
skilda krav? Naevius och Ennius hade låtit det mytiska direkt övergå i det annalistiskt 
historiska. Vergilius löser frågan på ett annat, man frestas säga genialt sätt. Han för
lägger sin handling till heroisk tid, lånar liksom sina föregångare en i grekisk epik 
tämligen oförbrukad homerisk hjälte —  att han är trojan och motståndare till grekerna 
förlänar Roms historia mytisk likvärdighet med grekernas utan beroendeförhållande —  
och låter honom bli romarrikets grundare. Mötet med drottning Dido i Kartago före
bådar symboliskt den senare historiska kraftmätningen i de puniska krigen. I övrigt före- 
gripes Roms historia genom Jupiters profetia i första boken, den monumentala framtids
visionen i dödsriket i sjätte boken och sköldbeskrivningen med dess bilder ur framtiden 
i den åttonde. Eneas är från första början av ödet utsedd till bärare av en världshistorisk
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mission, rollen klarnar mer och mer för honom själv och lyfter honom mer och mer upp 
på det verkligt heroiska, nästan gudomliga planet. Medan de homeriska hjältarna fått sin 
karaktär en gång för alla och är ständigt desamma, kan man beträffande Eneas med viss 
rätt tala om en personlighetsutveckling från osäker, ömsevis försagd och uppbrusande 
natur, i starkt behov av sin fader Anchises’ råd och stöd, till den faste, säkre, målmed
vetne ledaren, som själv underordnar sig sin ödespålagda uppgift. Peripetin ligger dels i 
frigörelsen från Dido (varvid han dock ännu måste dirigeras av Jupiter genom Merku- 
rius), dels framför allt i sjätte bokens under jordsbesök.

Båda är prövningar som måste bestås, men först genom den senare når Eneas definitiv 
frigörelse från sitt förflutna, både det trojanska och det kartagiska, och blir helt inställd 
på sitt kommande mål i Latium, det romerska. Han är redan förut pius, from, hänsyns
full, hörsam, särskilt gentemot sin fader Anchises; nu, sedan denne dött och i dödsriket 
delgivit sonen hans och Roms framtid, får hans pietet en djupare dimension och gäller 
Rom. I vad mån Eneas har fått drag av Augustus och i vad mån han är en furstespegel· 
för denne, är svårt att säga -—- till dels är väl bådadera fallet. Den fredslängtan, som 
går genom hela Vergilius’ författarskap, har han tidigt inkarnerat i Octavianus-Augustus, 
och han betraktar det som romarfolkets stora uppgift att ge världen fred. Humanitas- 
begreppet är för Vergilius och för hans hjälte Eneas väsentligt.

Om sedan snart sagt varje handling, varje scen i Eneiden, har symbolisk innebörd, 
såsom Brooks Otis tycks mena, kan vara tvivelaktigt. I mycket har han antagligen rätt. 
En inre dimension finns där hela tiden, och det är främst den som gör Eneiden till något 
betydligt mera än blott ett homeriserande epos, gör den till en självständig, monumental, 
inkommensurabel skapelse. Vilket storartat episkt grepp det var Vergilius fann, framgår 
också därav att ingen i fortsättningen lyckades göra något liknande —  utom Dante, 
men det var just med Vergilius’ hjälp. Redan med Lucanus är vi tillbaka i alternativet 
myt eller historia.

Eneiden är en totalkomposition där varje bok, samtidigt som den utgör ett helt för 
sig, har sin bestämda plats i det stora sammanhanget. De udda böckerna är i huvudsak 
vilopunkter, så den första en upptakt, den andra den högdramatiska skildringen av Tröjas 
tragiska fall, sett från trojansk sida, den tredje en mellanbok om färden från Troja till 
olika platser i Medelhavet, den fjärde återigen högdramatisk: Didos kärlek och död, 
den femte avspänd: idrottslekar, den sjätte är den laddade vändpunkten, färden till döds
riket, den sjunde ankomsten till Latium, den åttonde uppflammandet av strider med 
den unge Turnus som motståndare, och så varvtals till den avgörande kampen i sista 
boken mellan Eneas och Turnus, där pietetens, lojalitetens och humanitetens representant 
avgår med seger över den obändiga, tumultuariska, sedligt omogna egensinnigheten.

Mellan Homeros och Vergilius ligger den grekiska tragedin. Det har inte undgått att 
sätta sina spår: Eneiden har i sin uppbyggnad mycket av en tragedi, tydligast i fjärde 
boken, Didoepisoden. Om allt detta och annat mer kan man läsa i ovan nämnda arbeten 
om Vergilius. Otto Foss’ lilla monografi kan därvid tjäna som en lättare, samlande in
troduktion. Den är också tämligen frikostig med citat, vad Eneiden beträffar efter Jo
hannes Lofts danska översättning. N u är Vergilius’ smidiga, sköna hexametrar —  väl de 
skönaste som gjorts på latinskt språk —  inte lätta att återge i lika ädel form. Men de 
»förbättringar» av Lofts för all del inte helt förträffliga tolkning, som Foss under ut
talad kritik av den presenterar, är ofta metriskt sämre än Lofts ursprungliga verser, 
särskilt i fråga om cesurbehandlingen, vars regler tycks vara Foss något främmande.

En vers som (s. 121)

vinket: med knitrende lynild himlen som vidne besegled

med dess förbjudna uppdelning av hexametern i två metriskt likvärdiga hälfter är ju 
avgjort sämre än Lofts motsvarande

gav deres tegn, da skinnede lyn, o g den funklende aster. ..
Kvinnliga cesurer må vara bättre än ingen cesur alls och kan, om de placeras på rätt 
ställe, i tredje versfoten, och beledsagas av manliga bicesurer i andra och/eller fjärde 
foten, få både vergiliansk och i synnerhet homerisk sanktion. En riktigt byggd sådan 
vers är t. ex. (s. 71)
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bygger sig dybt under jorden et hus hvor den g0r sig en lade . . .

Uppradandet av kvinnliga cesurer i samma versrad kan vid behov måla en mjukt sve
pande rörelse som skeppets, flodens, dansens, men verkar enbart valhänt och störande i 
en vers som denna (s. 122) bland många liknande:

Medens han talte, alt laenge halvt bortvendt hun stirred, o g vendte. ..
Lofts motsvarande rad är i varje fall något bättre:

Mens han talte, hun stirrede fast over skuldrerne på ham.
Poeta nascitur, non fit.

Gerhard Bendz

Den nya tyska barockforskningen
1920- och 1930-talen var den tyska barockforskningens stora period. Kriget satte 

punkt för den, och under åren närmast efter kriget framfördes från olika håll (Wellek, 
Curtius) skarp kritik mot dess idéer och metoder. Det föreföll som om barocken skulle 
ha förlorat sin dragningskraft på litteraturhistorikerna. De sporadiska studier som såg 
dagen åren efter kriget tycktes bekräfta detta.

N u är bilden en annan. Under-de senaste 5—6 åren har vi fått så många betydande 
undersökningar av 1600-talets tyska litteratur, att man vill tala om en ny våg av barock
forskning. Den inleddes med Karl Otto Conradys stora avhandling Lateinische Dichtungs- 
tradition und deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts (1962) och har av allt att döma inte 
nått sitt slut, kanske inte ens kulminerat. Kännetecknande för den nya barockforsk
ningen är den genomgående medvetenheten om traditionens, inte minst den klassiska 
traditionens, betydelse. Man talar inte som under 20- och 30-talen om den »tyska an
dens» stora epok eller om »Der Barockmensch». De stora syntesernas tid är förbi. Vad 
man vill söka fastställa är förändringarna inom traditionen och de enskilda diktarnas 
ställning till det ärvda. Texterna står i centrum: det är inte en tillfällighet att det sam
tidigt med denna forskning har skett en imponerande utgivning av 1600-talstexter, 
både i form av kritiska editioner (t. ex. Szyrocki—Powells Gryphiusutgåva) och, framför 
allt, av facsimilitryck. Det är intressant att jämföra med den förra periodens utgivning 
av antologier, där principer för urval och disposition var bestämda av en redan given 
syntes.

Utan förbindelse med den förra periodens forskning är den nya barockforskningen 
givetvis inte. Men det som betytt mest är inte de stora synteserna utan detaljundersök
ningar av starkt empirisk karaktär, såsom Kaysers D ie Klangmalerei bei Harsdörffer 
(1932), och Fri ekes D ie Bildlichkeit in der Dichtung des Andreas Gryphius (1933), 
som båda —  också det ett tecken —  kommit ut i nytryck (1962 resp. 1967). De vikti
gaste impulserna stammar emellertid från Curtius och Lausberg. Genom dem har upp
märksamheten riktats på diktens teori och på retoriken. På ett helt annat sätt än under 
1920- och 30-talen har diktteorin stått i centrum: poetiken har varit den främsta hjälpen 
vid tolkningen av poesien. Textutgivningen under 1960-talet har också i påfallande 
hög grad gällt de teoretiska verken. —  Ett par av de nya arbetena följer en annan 
linje: i dem ger emblematiken nyckeln till tolkningen av texterna.

I recensionerna, som här följer, har de behandlade böckerna förts till tre grupper 
med avseende på ämne och inriktning. I den första anmäles några, som berör dikt
teoriens förhållande till retoriken eller utgår från den retoriserade poetiken i tolk
ningen av texterna. Den andra avdelningen omfattar verk, som rör bildspråket och emble
matiken, och i den tredje samlas den senaste Gryphiusforskningen.

RENATE HlLDEBRANDT-GUNTHER: A ntike  Rhetorik und deutsche literarische Theorie  
im  17. Jahrhundert. N. G. Elwert Verlag. Marburg 1966 ( =  Marburger Beiträge zur 
Germanistik Bd. 13).


