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Recensioner

M A REN -SO FIE R 0STVIG: The happy man. Studies in  the metamorphoses of a classical 
ideal. Vol. I: 1600—1700. Oslo Studies in English, 2, 2nd ed. Trondheim 1962. Vol. II: 
1700-1760 . Oslo Studies in English, 7. Stavanger 1958.

Maren-Sofie R0stvigs stora arbete The happy man, vars båda delar publicerades 1954  
respektive 1958, är utan tvivel redan välkänt av litteraturhistoriker med speciell inrikt
ning på engelskt 1600- och 1700-tal och har väl närmast rangen av ett standardverk 
på dessa forskningsområden. Det är emellertid också ett verk av betydande allmänt lit
teraturhistoriskt intresse, både metodiskt och som bidrag till kunskapen om den klassi
cistiska traditionen i europeisk litteratur. Den omständigheten att första delen av dr R0st- 
vigs arbete nyligen har utgivits i en andra upplaga må tjäna som anledning till att det 
nu något senkommet presenteras i denna tidskrift.

The happy man är en undersökning av ett motiv eller rättare sagt ett motivkomplex 
i den engelska 1600- och 1700-talslitteraturen som har sina viktigaste klassiska förut
sättningar hos Horatius och Vergilius: prisandet av lyckan och dygden i en avskild lantlig 
tillvaro i motsats till stadslivets och det offentliga livets oro och sedefördärv. Horatius’ 
andra epod (»Beatus i l le . . .» )  har varit särskilt betydelsefull för motivtraditionen; den 
är överhuvud taget en av de antika dikter som har imiterats flitigast i den klassicistiska 
litteraturen. (Den ironiska slutpoängen, där procentaren Alfius avslöjas som den som har 
talat i dikten, brukar uteslutas i efterbildningarna.) Början av Horatius’ dikt lyder (i 
Adlerbeths översättning):

Lycksalig den, som skild från världstumultets värv, 
lik forna åldrars enkla folk, 

med sina oxar vänder fädrens ärvda jord 
och icke vet vad ockring är, 

som ej av fälttrumpeten väckes ur sin sömn, 
ej heller böljans vrede räds, 

vid ingen domstol syns, beträder tröskeln ej 
hos någon medborgsman av makt.

De höga poppelträn i stället parar han 
med druvbeklädda rankors skott, 

och ofruktsamma grenar skär med kniven bort, 
som rum åt friska ympar ge.

N u i en buktig däld han ser sin trevna hjord, 
där vrålande den vankar kring, 

nu samkar han sin honingsskatt i snygga kärl, 
nu klipper han de spaka får.

Utom denna dikt har motivet flera andra klassiska källor, både hos Horatius (satir II, 
6 med fabeln om lantråttan och stadsråttan och epistel I, 10) och hos andra diktare, som 
gav utgångspunkter för bade genremässigt och innehållsligt varierande utformningar av 
motivet i den klassicistiska traditionen. Viktigast vid sidan av Horatius’ andra epod är 
slutet av andra sangen i Vergilius’ Georgica; den lantliga tillvaron framställs här dels 
som ett liv i omedveten förnöjsamhet, fjärran från ambition, jäkt och intriger, dels som 
ett uppgående i filosofisk meditation över naturens hemligheter:

Bygdernas folk, hur lyckliga voro de, blott de förstodo 
skatta sin sällhet rätt! Långt skilda från stridande vapen 
räcker en rättvis jord dem en lättsökt spis ur sitt sköte.
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Om ej i höga palats uppvaktande skaror var morgon 
trängas i salarnes vidd och strömma ur präktiga portar, 
om ej beundran väcks av poster, belagda med sköldpadd, 
av efyreisk brons och av gullinvävda tapeter, 
om ock ej snövit ull av assyriska purpuren sminkas, 
eller en yppig konst med kasia oljan förfalskar, 
äga de ostört lugn, en levnad som aldrig bedrager, 
håvor i ymnigt mått, den fria naturen och rymden, 
levande vatten, grottor och svalka i tempiska dalar, 
hjordars livliga skrän, ljuv sömn i skuggan av trädet.

Må av kamenerna, önskar jag först, den heliga dyrkan, 
som jag ibland allt främst dem ägnat med brinnande kärlek, 
gillas, och stjärnornas lopp mig tydas och himmelens under, 
grunden till solens dunklade sken och den skiftande månans, 
till jordskalven, till dessa förvånande krafter som häva 
havet över sin damm och återsänka dess floder; 
vårföre vintrarnes sol brådstörtar sin bana i vågen, 
och däremot, hvi natten försenas på sommarens himmel.

Säll är den, som förmått utgrunda naturen av tingen,
som lagt under sin fot det obevekliga ödet,
och som den giriga Styx hör utan förskräckelse svalla.
Men den är även säll, som de lantliga gudarne känner,
Pan, den gamla Sylvanus och nymfer i systerlig endräkt.
Aldrig fascernas ståt och aldrig konungars purpur 
intryck gjort på hans själ; ej ränkor av söndrade bröder; 
ej från Isters fientliga strand nedtågande dacer; 
ej Roms mäktiga värv; ej fallande troner. Den rikas 
överflöd, den torftigas brist ej såra hans öga.
Utan den frukt hans träd, hans jord med villighet bära, 
skördar han nöjd. Oskyldig han känner ej lagarnes hårdhet, 
torgets larmande split och glömda handlingars gömstad.

(Adlerbeths översättning.)

Beatus ///^-motivets och lantlivsdiktningens avgränsning är dock inte helt oproblema
tisk: hur förhåller de sig till den pastorala diktning som utgår från Theokritos’ idyller 
och Vergilius’ ekloger? Dr Rpstvig berör problemet men tar enligt min mening alltför 
lätt på det. »The rural ode is realistic, while the pastoral idéalisés; the one describes a 
real Sabine farm, the other an Areadian never-never-land», förklarar hon (I, s. 47). U t
tryckt på detta sätt är emellertid distinktionen knappast hållbar; lantlivsdiktningen går 
ibland i idealiserande riktning och herdediktningen ibland i realistisk. Från motiv- och 
innehållssynpunkt flyter dessa genrer i själva verket ofta samman, åtminstone i den se
nare klassicistiska traditionen. I stället för att acceptera att beatus ille-m otiv  i många 
fall faktiskt är svåra att särskilja från pastorala motiv och närmare intressera sig för 
detta faktum verkar författarinnan något missnöjd med sådana diktare som inte rättar 
sig efter hennes distinktion mellan de båda motivtyperna. (Se t. ex. II, s. 331 om Isaac 
Thompsons Country-life. A n  eclogue.) Att hon har känt en viss osäkerhet på denna 
punkt tycks dock framgå när hon på ett ställe erkänner att en undersökning av för
hållandet mellan beatus ///^-traditionen och pastoralen under 1600- och 1700-talen utan 
tvivel skulle visa sig fruktbar (II, s. 466, not 37).

Enligt en litteraturhistorisk schablon brukar lantlivssvärmeriet och naturbetraktelsen 
uppfattas som en »förromantisk» tendens i 1700-talslitteraturen. Denna uppfattning mo
difieras väsentligt genom dr Rpstvigs undersökning. Förhärligandet av den lantliga av
skildheten i naturens närhet är ingalunda något nytt motiv hos det senare 1700-talets
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kulturtrötta och känslofulla författare utan är tvärtom djupt förankrat i den klassicistiska 
traditionen. Författarinnans revidering av den vanliga föreställningen om speciellt det 
tidigare 1700-talets naturuppfattning som ytlig och okänslig innebär dock, som hon själv 
anspråkslöst påpekar, mindre att hon lanserar ett helt nytt betraktelsesätt än att hon ut
för synpunkter som har anlagts redan tidigare, bl. a. av Basil W illey i The eighteenth  
century background (1940). Samtidigt som hon betonar kontinuiteten mellan det klas
siska be atus M e-motivet och det »förromantiska» svärmeriet för lantliv och natur, fram
håller hon emellertid de förändringar som äger rum inom motivtraditionen, från Hora- 
tiusefterbildningarna i humanistisk anda till James Thomsons The seasons.

#

Redan i 1600-talslitteraturen genomgår beatus ille-m otivet en serie omvandlingar, fin 
ner dr Rpstvig.

Under intryck av det tidigare 1600-talets kristna nystoicism präglas traditionens lant
lige beatus vir av ett kontemplativt ideal, han blir en stilla, filosofisk betraktare av till
varon. Författarinnan framhåller den polske jesuiten och latinpoeten Kasimir Sarbiewskis 
Horatiusimitationer —  på sin tid europeiskt ryktbara —  som betydelsefulla för denna 
tendens. Det kontemplativa draget anknyter i viss mån till Georgica; mediterandet över 
»tingens orsaker» framhävs här som vi har sett vid sidan av det omedelbara, oreflek
terade njutandet av lantlivets lycka. Kontemplationen får emellertid hos de författare 
som det här gäller en moralisk och religiös karaktär snarare än en naturfilosofisk som 
hos Vergilius. Den nystoiskt inspirerade tolkningen av den lantliga lyckan låter dr R0st- 
vig bl. a. representeras av Miltons dikt l l  penseroso; dess pendang L ’allegro framställer 
däremot den mera utåtriktade lantmannens omedvetna och glättiga lycka.

En ny variation av huvudmotivet demonstrerar författarinnan i en annan berömd 
engelsk 1600-talsdikt, Andrew Marvells svårtydda The garden. Den lantliga avskildheten 
har här förvandlats till en yppig paradisisk trädgård, samtidigt sensuell och rofylld, vars 
njutande symboliserar själens förening med hela skapelsen och med den skapande prin
cipen i universum, med Gud; enligt dr Rpstvigs tolkning ligger hermetiska föreställ
ningar till grund för denna symbolik. Med hermetisk och nyplatonsk spekulation sam
manhänger också, menar hon, själva den symboliska naturtolkningen hos Marvell, upp
fattningen av naturen som en »hieroglyfisk» skrift som innehåller gudomliga hem lig
heter.

Efter restaurationen påverkas beatus ^z>-typen av epikureiska ideal. Den lantliga till
varons innehåll framställs av en mängd av tidens författare som en förfinad livsnjut
ning. I sin avskildhet från stadens och det offentliga livets oro finner den epikureiske 
beatus vir  framför allt sin tillfredsställelse i att på avstånd betrakta världens dåraktiga 
ävlan, alterius spectare laborem  enligt den lucretianska formeln.

Med det lyckliga lantlivet förknippades traditionellt, på grundval av Georgica, medita
tion över naturförloppens orsaker. Dr Rpstvig visar i andra delen av sitt arbete hur 1700- 
talets emipirisk-naturvetenskapliga intresse för universums lagar, uppfattade som uttryck 
för en gudomlig världsplan, sätter sin prägel på detta traditionella motiv. Beatus vir 
utrustas med teleskop eller mikroskop för att kunna tränga in i naturens hemligheter. 
Han överger epikuréns trädgård för att beundra storslagna landskap där skaparens kraft 
röjer sig. När han genom sina sinnen lär känna naturen och universum når han också 
kunskap om Guds försyn. Detta sätt att se, som förenar newtonsk fysik och kristen och 
nyplatonsk teologi, har även en moralisk innebörd: betraktandet av naturen låter män
niskan påverkas av skaparens godhet. I Thomsons The seasons har denna naturuppfatt
ning i dess olika aspekter fått sitt mest betydelsefulla litterära uttryck.

Dr Rpstvig finner att Thomson under arbetet på T he seasons alltmera låter naturens 
moraliska inflytande på människan komma i förgrunden. Ännu mera gäller detta något 
senare diktare som Mark Akenside och John Gilbert Cooper. Naturen lär människan 
att hon är en del av det hela, också i social mening, den fostrar henne till människovän 
och nyttig medborgare. På detta sätt får det traditionella beatus ille-motivet en paradoxal 
utformning. Anknytningen till motivets klassiska källor, som är påtaglig ännu hos Thom
son, blir allt svagare. Motivtraditionen leder fram till sin egen upplösning. Därmed har 
författarinnan med en elegant turnering nått slutpunkten för sitt studium.
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Redan detta kortfattade referat av dr R0stvigs bok har väl givit en antydan om för
fattarinnans lärdom, uppslagsrikedom och vida perspektiv. Hennes undersökning begrän
sas inte till en registrering av det studerade motivet och dess förändringar. Sitt största 
intresse har den genom dr Rpstvigs ambition att ge utvecklingen inom motivtraditionen 
en idéhistorisk och i någon mån en historisk-sociologisk belysning. Samtidigt som denna 
typ av litteraturforskning kan vara mycket fruktbar är den ju förknippad med åtskilliga 
svårigheter av metodisk art, svårigheter som författarinnan inte har varit tillräckligt med
veten om. Metodiskt rymmer hennes arbete en hel del stötestenar, och jag vill peka på 
ett par av dem.

D e olika varianter av beatus ille-motivet som dr Rpstvig urskiljer i 1600- och 1700- 
talens engelska litteratur låter hon representera mer eller mindre klart avgränsade perio
der i en historisk utveckling av motivet. Särskilt i första delen av verket genomförs en 
ganska sträng periodisering. Det stoiskt-kontemplativa stadiet i motivets historia samman
faller sålunda kronologiskt i stort sett med Karl I:s regering. Därefter följer det herme- 
tiskt-natursymboliska stadiet under republiken och det epikureiska stadiet efter restaura
tionen.

Men vad innebär denna periodisering? Innebär den att en viss variant av motivet 
rent statistiskt sett dominerar under den angivna perioden? Eller innebär den att motiv
varianten återfinns i diktverk från perioden som anses särskilt betydande från estetisk 
synpunkt? Eller innebär den att motivvarianten börjar uppträda under perioden? (Olika 
kombinationer av dessa kriterier är också tänkbara.) Man önskar att dr Rpstvig hade 
varit mera medveten om denna problematik, som ju har grundläggande betydelse för 
all litteraturhistorisk periodisering, och därmed hade kunnat åstadkomma mera precise
rade resultat.

Även andra omständigheter bidrar till att ge undersökningen en viss brist på skärpa 
som teckning av en historisk utveckling. De perioder som författarinnan indelar det 
studerade motivets historia i sammanfaller som vi har sett, särskilt under 1600-talet, 
med vedertagna politisk-historiska epoker. Av detta tycks framgå att hon uppfattar ett 
samband mellan motivets utformning och de politiska förhållandena under de olika 
perioderna. Detta samband blir emellertid aldrig klart fixerat.

Både när det gäller republikens tid och restaurationstiden ser dr Rpstvig prisandet 
av den lantliga avskildheten mot bakgrunden av den politiska och sociala situationen. 
Beatus ///^-motivet tolkas i det förra fallet som uttryck för ett slags rojalistisk rönnbärs
filosofi: »Driven back upon themselves as the Royalists were after their defeat, and of ten 
exiled on their rural estates, it was only natural that they should seek to make a virtue 
out of necessity.» (I, s. 121.) En likartad tolkning får motivet också i det senare fallet, 
det uppfattas som en yttring av en del aristokraters förakt för politikers och hovmäns 
intriger och för hopens larm (I, s. 233) —  även om det i förbigående också betraktas 
som ett uttryck för en allmän lättnad efter den närmast tidigare periodens fruktan och 
osäkerhet (I, s. 229). Men varför motivet i detta men inte i det förra fallet präglas av 
epikureiska ideal förklaras egentligen inte.

Författarinnan antyder visserligen ett speciellt samband mellan »restaurationsmiljön» 
och den epikureiska filosofin: »The philosophy of Epicurus was admirably suited to 
offset a serious limitation in the Restoration milieu. [ ...]  Surely one of the chief reasons 
why the philosophy of Epicurus became so populär was the fact that it provided such 
a potent antidote, not only to the enthusiastic notions of the secterians, but also to the 
ambitious schemes of politicians and court favourites. For those who scorned both the 
reeling multitude and the scheming politicians the garden of Epicurus, or the Lucretian 
pinnade, became the logical refuge.» (I, s. 233.) Det förefaller emellertid oklart om 
detta verkligen är att betrakta som en orsaksförklaring eller endast som en beskrivning 
av ett iakttaget förhållande; vad som anges som en orsak till epikureismens »popularitet» 
—  att den för en del erbjöd ett slags motgift mot vissa förhatliga drag i tiden —  är 
väl ingenting annat än själva det faktum som skulle förklaras. (Uppfattat som en orsaks
förklaring är resonemanget för övrigt tvivelaktigt. De epikureiska idealen aktualiseras 
även i Frankrike och på andra håll i Europa just omkring 1660, vilket tyder på att hän
visningar till »restaurationsmiljön» åtminstone inte kan ge en tillräcklig förklaring till 
att dessa ideal framträder i den engelska litteraturen vid denna tid.)
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Svävningen mellan beskrivning och förklaring är ett genomgående drag i dr R0stvigs 
framställning och inger ofta läsaren en känsla av osäkerhet beträffande innebörden av 
hennes resultat.

Ett något tydligare orsaksresonemang framträder när författarinnan i andra delen av 
sitt verk hävdar ett samband mellan å ena sidan beatus ille-moûwtts prägling av en sam
tidigt empirisk-naturvetenskaplig och religiös världsuppfattning under förra hälften av 
1700-talet och å andra sidan det ökade medelklassinflytandet på litteraturen under denna 
tid: »There is a close correlation between the emergence of the middle-class poet and 
the eighteenth-century re-interpretation, in a physico-theological direction, of the beatus 
ille motifs. A strong middle-class or Puritan element is apparent in the early history of 
the Royal Society and of English science in general. The immediate usefulness of the new 
science appealed to the practical minds of the rising class of manufacturers, tradesmen, 
and merchants. It was therefore only to be expected that when a member of the middle 
classes turned poet, he would introduce a new interest in scientific pursuits into the 
beatus M e formula.» (II, s. 404.) Men även om det kan konstateras att beatus ille- 
motivets utformning hos 1700-talets medelklassdiktare —  någon närmare utredning av 
de ifrågavarande diktarnas klasstillhörighet görs för övrigt inte av dr R0stvig —  är 
påverkad av »fysiko-teologiska» föreställningar, har därmed inte fastställts att denna ut
formning av motivet har sin orsak just i diktarnas medelklassförankring. I själva verket 
är sociologiska iakttagelser kanske föga relevanta när det gäller att förklara den »fysiko- 
teologiska» världsuppfattningens genombrott och dess inflytande på beatus ille-motivet. 
Problemet är i alla händelser betydligt mera komplicerat än författarinnan tycks ha 
insett.

Man kan alltså önska att dr R0stvigs bok hade utmärkts av mera problemsinne och 
större metodisk skärpa. Men genom sin synpunktsrikedom och genom sin blick både för 
kontinuiteten och för de idémässiga variationerna i den studerade motivtraditionen har 
hon ändå åstadkommit en ovanligt givande motivhistorisk undersökning.

Lars Gustafsson.

P e t e r  H a l l b e r g : Snorri Sturluson och Egils saga S kalla gr im s sonar. Ett försök till 
språklig författarbestämning. Studia Islandica 20, Reykjavik 1962.

Sedan länge har det varit bekant, att Egilssagan och Snorres Heimskringla har åtskil
ligt gemensamt jämfört med andra isländska sagor, särskilt i framställningen av de norska 
kungarnas historia. Överensstämmelserna har förklarats på olika sätt: att Egilssagan på
verkat Snorre, att Snorre påverkat Egilssagan, att de båda verken återgår på gemen
samma källor osv. Den mest omdebatterade förklaringen går ut på att Snorre själv skulle 
ha författat Egils saga. Bl. a. har man fäst sig vid, att sagan synes vara skriven vid samma 
tid och i samma trakt som Snorres verk. Men även språkliga argument har kommit till 
användning, både för att tillskriva och för att frånkänna Snorre detta författarskap. Det 
är således ett »klassiskt» problem som Peter Hallberg givit sig i kast med —  ett pro
blem som det är svårt att avvinna nya synpunkter. Hallberg har emellertid inte låtit sig 
avskräckas. Liksom tidigare Björn Magnusson Olsen, SigurÖur Nordal och M. C. van 
den Toorn vill han visa att Snorre verkligen skrivit Egilssagan. För ändamålet har han 
konstruerat en helt ny metod för författarbestämningar.

Utgångsläget måste ha förefallit honom föga uppmuntrande. Den äldsta, fullständiga 
versionen av Egla, den version som ligger till grund för utgåvorna, finns bevarad i en 
1300-talscodex, Mööruvallabok, skriven ca 100 år efter originalets tillkomst. 1933 fäste 
SigurÖur Nordal uppmärksamheten på ett dittills förbisett handskriftsfragment från ca 
1250, där språket I väsentliga stycken avvek från Mööruvallabok. Upptäckten blev 
förödande för en språkundersökning som Per W ieselgren presenterat några år tidigare. 
I denna undersökning hade Wieselgren påvisat syntaktiska olikheter mellan Snorres Edda 
och Egilssagan och därav dragit slutsatsen att de båda verken inte kunde ha samma 
författare. N u visade det sig, att syntaxen i fragmenten inte stämde med syntaxen i 
Mööruvallabok, vars trohet mot originalet således måste starkt ifrågasättas. Å andra 
sidan var fragmentet alltför litet för att ge någon mer bestämd uppfattning om origina


