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Recensioner

För Samlaren 1965 planerar redaktionen en ytterligare utbyggnad av recensions- 
avdelningen. En sådan kommer bara att kunna genomföras om vi möter en 
positiv hållning hos medarbetarna in spe, litteraturhistoriker med olika special
områden. Det är vår avsikt att efterhand utvidga bevakningen också av ut
ländska litteraturvetenskapliga verk.

The Hidden Sense and other essays by M a r e n -S o f i e  R ö s t v i g , A r v i d  L ö s n e s , O t t o  
H e i n e r t , D i d e r i k  R O L L -H A N S E N . Norwegian Studies in English, No. 9 .  Universitets
förlaget, Oslo 1 9 6 3 .

För några år sedan väckte Gunnar Qvarnströms arbete »Dikten och den nya veten
skapen» (1961) en livlig debatt i recensioner och sakkunnigutlåtanden. Denna debatt 
gällde nästan uteslutande Qvarnströms tes att Miltons Paradise Lost skulle ha en arit- 
mologisk struktur, dvs. vara uppbyggd på talsymboliska värden. N u i efterhand måste 
man tillstå att uppslaget i och för sig var ytterst intressant, att det gav en ny aspekt på 
xenässanslitteraturen —  även om Milton visade sig vara ett olyckligt motsägelsefullt stu
dieobjekt.

»Först når man er blitt gjort oppmerksom på et problemkompleks, kan man lete efter 
stoff som kan virke med til lösningen av det», skrev den norska litteraturhistorikern 
Maren-Sofie Röstvig i en mycket positiv recension av Qvarnströms arbete (Samlaren 
1961). Recensionen var redan den en mindre essä över renässansens talsymbolik, som 
nu bearbetats ytterligare och utgivits under titeln »The Hidden Sense».

Pythagoréernas, nyplatonikernas, kabbalans och kyrkofädernas spekulationer över talens 
symboliska natur gick en renässans till mötes i 1400-talets Florens. Med Pico della 
Mirandolas och Francesco Giorgios skrifter vandrade sedan talsymboliken över till den 
engelska renässanslitteraturen med dess starkt nyplatonska färgning. De belägg Röstvig 
ger för denna talsymbolikens utbredning visar kanske inte samtliga nödvändig akribi, 
men helhetsbilden bär sannolikhetens prägel. Studien utmärkes av samma avundsvärda 
och mångsidiga beläsenhet, som gjorde »The Happy Man» till en flödande rik motiv
undersökning i engelsk 1600- och 1700-talslitteratur.

Vi har således fått en värdefull bakgrundsteckning till Qvarnströms punktstudium av 
Paradise Lost. Av stort intresse är också Röstvigs analys av Spensers lyrik, där nyplato- 
nism och talsymbolik synes vara intimt förbundna. Här konfirmeras för övrigt Röstvigs 
resultat av Alastair Fowlers nyutkomna »Spenser and the numbers of time», ett utmärkt 
arbete som hädanefter torde göra det svårt för renässansforskningen att ignorera den 
litterära talsymboliken.

Men hörde just Milton till denna tradition? Att bejaka detta är uppenbart huvudsyftet 
med Röstvigs studie, vilket gör dispositionen oklar, blandar konstruktioner med fakta.

De metodiska svårigheterna att avläsa en talsymbolisk struktur i poetiska texter är 
välkända. För de flesta tal kan man finna uttolkningar i den vidlyftiga talsymboliska lit
teraturen alltifrån antiken —  om man förutsätter att poeten läst eller haft alla dessa skrif
ter presenta. Talens symboliska natur anges där ofta i synnerligen vaga termer som 
»rättvisa», »fullkomning». Mot denna vaghet svarar de poetiska texternas, som genom 
sin verbala natur tillåter en rad tolkningar eller »ambiguities» för att använda Empsons 
term. Fältet är således fritt för konstruktioner, lika rimliga som obevisbara. Förefaller
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dessa för långsökta, kan man hävda att poeten avsiktligt dolt den talsymboliska struk
turen för den breda hopen av läsare.

Röstvig är naturligtvis medveten om att dessa invändningar kan resas men hävdar 
.att analysen finner fast mark när »a consideration of the symbolism invested in the 
numbers leads to a summary of the contents» (s. 108).

Låt oss granska hur Röstvig med denna metod analyserar Miltons ungdomsdikt »On 
the Morning of Christs Nativity» (1629). Innehållet äger enligt Röstvig stora likheter 
med Francisco Giorgios De harmonia mundi totius cantica tria, ett av talsymbolikens 
klassiska arbeten. Men enbart dessa likheter synes mig vara alltför allmänna för att 
bevisa att Milton studerat Giorgio: änglasången, guldåldersskildringen, de hedna gu
darnas och oraklens flykt är fasta motiv i renässansens julnattsskildringar (bara ett 
svenskt exempel, E. Figrelius-Gripenhielms Ecloga sacra 1646).

Miltondikten har en inledning bestående av 4 7-radiga strofer. Talen 4 och 7, enligt 
talsymbolisk spekulation, »suggests time and mortality, change and mutability in the 
steady progression of days, weeks, lunar months and solar seasons typical of the earthly 
sphere» (s. 55). Själva hymnen däremot har 8-radiga strofer, 8 varande ett fulländningens 
tal. Diktens form illustrerar således enligt Röstvig en övergång från »the world of 
time» till »the reign of Christ» (s. 56).

Detta låter sig sägas, om man begränsar synfältet till talsymboliska analysmetoder. 
Men två av Miltons tidigare dikter, »On the Death of a fair Infant dying of a Cough» 
och »The Passion», har identiskt samma 7-radiga strof som inledningen! Också 4-talet 
kan ges en naturlig förklaring. Julnattsdikterna inleddes ofta av eposgenrens proposition 
och invokation, symmetriskt utformade. I Miltons dikt presenterar också de 2 första 
stroferna motivet, Jesu födelse, medan de 2 följande anropar »the Heav’nly Muse».. 
Antalet versfötter, slutligen —  36, »the great tetractys» —  och antalet stavelser —  72, 
»wich denotes the complete cycle of years attributed to the life of man from birth to 
death» —  uppstår oundvikligen i 4 strofer av denna vanliga stanstyp.

Således kan inledningens form förklaras utifrån mindre esoteriska formprinciper än 
talsymbolik. Detta utesluter inte att Milton betraktat den som en aritmologisk struktur 
—  men hur skall detta kunna bevisas enbart med internt material? Röstvigs kriterium 
att samstämmigheten mellan talsymbolisk form och poetiskt innehåll utesluter slumpens 
spel synes mig här också slå slint. Inledningen uppehåller sig inte alls på något de
monstrativt eller exklusivt sätt vid »the world of time», snarare vid det här övliga temat 
av evighetens och timlighetens paradoxala förening i Jesu födelse.

Den följande hymnen om 27 strofer är enligt Röstvig uppdelad i 3 distinkta grupper 
om 9 strofer vardera. I detta parti finner hon dessutom överallt talen 2 och 3 i olika 
digniteter; Röstvig ser därför dikten som uppbyggd på den platonska talfiguren lambda, 
som utmynnar just i dessa tals kuber, 8 och 27, och som dessutom symboliserar har
moni och fulländning. Mot denna tolkning, i öch för sig suggestiv och tilltalande, kan 
man ändock göra invändningar. Tredelningen av innehållet, grundläggande för Röstvigs 
tes, synes inte alls respektera 9-talet. Gränserna går i stället osymmetriskt efter åttonde 
strofen, då änglasången börjar, och mitt i artonde strofen, varifrån de onda makternas 
vanmakt beskrives. Den tjugosjunde och sista strofen åter, en fristående avslutning, 
pekar hän mot eklogtraditionen. Genom julevangeliets herdar och Vergilius’ Messias- 
eklog kom den pastorala stilen att ständigt påverka skildringarna av Jesu födelse, såväl 
i litteratur som bildkonst. Raden »Time is our tedious Song should here ha ve ending» 
påminner just om pastorala avslutningsformler, med den lilla tillsatsen av herdefiktionens 
»affektierte Bescheidenheit» (Curtius).

Med detta exempel har jag velat belysa såväl fantasikraften och engagementet i 
Röstvigs diktanalyser som osäkerheten i bevisföringen. Detta har sitt intresse som 
»suggestions», tolkningsförslag —  men framstår inte som vetenskapliga, verifierbara 
fakta.

En studie av Miltons maskspel Comus ger intressanta aspekter på Miltons beläsenhet 
och poetiska bruk av demonologisk litteratur. Här använder Röstvig Qvarnströms me
tod att räkna antalet verser i olika personers repliker för att där finna symboliska 
tal som karaktäriserar personerna i fråga. Skulle Comus vara uppbyggd på denna prin
cip, hade onekligen Qvarnströms analys av Paradise Lost fått ett viktigt stöd. Några
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av Röstvigs resultat är också bestickande. Å andra sidan, var i Miltons produktion 
vore det naturligare att möta magiskt laddade tal än just i Comus med alla dess besvär
jelser och demongestalter, med dess uppenbara beroende av Agrippas De occulta philoso- 
phia? Detta garanterar dock på intet sätt att Milton skulle betrakta talsymbolik som 
lämplig även för de högre genrerna, för den religiösa diktningen. De enda gånger Milton 
yttrar sig om talsymbolik förkastar han kategoriskt sådana uttolkningar av bibeln, som 
utgår från att olika tal äger »inherent virtue or efficacy» (s. 41 f.). Röstvigs försök att 
bringa dessa kategoriska uttalanden i överensstämmelse med sin tes synes mig föga 
övertygande.

Dessa invändningar till trots är Röstvigs arbete ett glädjande tecken på förnyelse 
inom renässansforskningen, på ett nytt intresse för diktens form och struktur. Det sista 
ordet är uppenbart inte sagt om talsymboliken.

Kurt Johannesson.

B e r n t  O l s s o n : Spegels Guds Werk och Hivila. Tillkomsthistoria, världsbild, gestalt
ning. Akad. avh. (Lund) Sthlm 1963.

Bernt Olssons avhandling omfattar drygt 500 sidor och består av tre huvudavsnitt: 
T exthistoria och traditions sammanhang, Världsbild och livssyn, Den konstnärliga gestalt
ningen. Det första vill besvara frågan om hur och när Guds verk och vila tillkom och 
var diktverket befinner sig i den litterära traditionen. Olsson menar sig ha funnit att 
Guds verk och vilas första version skrevs på 1670-talet och att första upplagan slutfördes· 
i etapper fram till tryckåret 1685. Det skedde under fortlöpande tävlan med och utnytt
jande av tre förlagor av till synes större vikt än andra, nämligen Anders Arrebos Hexaeme- 
ron 1661, Zacharias Heinz’ Bartassi Weken och Du Bartas’ La premiere sepmaine 1578, 
varav Heinz’ arbete är en översättning. Olsson förmodar att det först är i senare delen 
av Guds verk och vila som samtliga tre förlagorna kommit till användning. Dock kan 
inte Spegels sjunde dag bygga på Arrebo, vilket författaren gör gällande (s. 444). Arrebos 
skapelseepos omfattar endast sex dagar.

Skapelsediktens urkälla är givetvis Mosebok I. Philo Judaeus gav med sin exeges en 
viktig utgångspunkt för hexaemerongenren, även för dess fundamentala talsymbolik. U n
der 1500-talet odlades skapelsegenren flitigt, men under 1600-talet förlorade den terräng. 
Bernt Olsson frågar sig om detta kan ha samband med tidens förändringar i världsbilden. 
Det borde ha legat nära tillhands att nämna inte bara den naturfilosofiska debatten utan 
också den ojämförliga kraftutveckling och nyorientering som vitterheten i och för sig 
presterade i Europa under samma tidsskede.

Olsson tänker sig att »det nya filosofiska klimatet» satt sin prägel på »utformningen» 
av Guds verk och vila. Den tanken —  ehuru inte alldeles konturfast —  ger undersök
ningen dess huvudriktning och mål: att studera Spegels diktverk, dess tro, dess vetande, 
och att göra det under jämförelse med föregångare. Det sker i avhandlingens andra 
huvuddel, Världsbild och livssyn.

Där penetreras Guds verk och vilas »grundläggande idéer» och dess viktigaste spekula- 
tionsobjekt: kosmos, naturen, människan, Gud. Idéanalysen genomförs under ledning av 
i första hand engelsk och amerikansk forskning (Lovejoy, Tillyard). Ordningens idé, 
Scala naturae, idén om fullhet, mikrokosmostanken, idén om de korresponderande planen 
är föreställningar och tankemotiv som forskaren återfinner i Guds verk och vila, och han 
exemplifierar och granskar dem. Framställningen kringgärdas av en omfattande lärd 
litteratur.

Frågan om världens utsträckning i tid och rum var levande för Spegel. Han vittnar 
om sin tro att Moses äger vitsord framför Copernicus, ty genom Moses men inte genom 
Copernicus talar Gud Fader. Spegels syn på universum, människan och naturen rymmer 
inbördes motsägande element, betingade antingen av spänningen mellan kristna och antika 
föreställningar eller av motsättningen mellan gammal bibeltro och ny naturvetenskaplig 
debatt. Undersökningen av det senare motsatsparet bringar avhandlingen i kontakt med 
problem som tidigare Spegel-forskning egentligen inte har uppställt. Spegels misstro mot 
mänsklig kunskapsförmåga understödjer hans ortodoxa tro.


