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L’Astree finns det en sanning —  och den är en enda —  bakom de spegelbilder vi får se. 
Detta bestämmer personernas handlingar. De strävar att nå fram till denna sanning. De
ras liv är därför tragiskt, då de aldrig får se sanningen utan endast gäckande masker, 
förklädnader och spegelbilder.

I bestämningen av det centrala temat i den stora —  5 oo o sidor —  och svåröverskåd
liga romanen visar sig Ehrmann vara en skicklig analytiker. Hans tolkningar av de en
skilda scenernas innebörd är subtila —  ibland kanske väl subtila —  och känsliga. Den 
helhetsbild han ger förefaller riktig. Det är bara skada, att många tolkningar i så hög 
grad bestämts av vissa postfreudianska föreställningar, hämtade från bl. a. Erich Fromm 
och den numera i franska litteraturhistoriska arbeten så ofta förekommande Gaston 
Bachelard. Man är förvånad att finna sådant i franska arbeten; i tyska —  och ameri
kanska —  har det ju varit vanligt. Ibland blir tolkningen direkt felaktig. En av her
darna, Céladon, försöker, då han finner sig sviken av Astrée, begå självmord, genom att 
med händerna korsade kasta sig i vattnet. Ehrmann ser i de korsade händerna »un der
nier indice de son refus de prendre quelque part que ce soit à son destin». Men den 
tolkningen har inget egentligt stöd i texten. Om självmordet heter det där: »Il se retira 
les bras croisez, les yeux tendus au Ciel, apres ces paroles, comme se ç’eussent esté des 
chaînes qui le retirassent auec violence de ce lieu.» De korsade armarna tycks ha en inne
börd som hänger samman med innebörden i den andra gest han utför, nämligen att hålla 
blicken mot himlen. I bägge fallen är det, som framgår av fortsättningen, ett uttryck för 
hans vilja att undandra sig den makt Astrées ord utövar. Då han vänder blicken mot 
himlen är det emedan han där ser den makt som är starkare än Astrées. Himlen synes 
stå för »det ena», för sanningen, bortom förklädnaderna. Ännu äventyrligare blir tolk
ningen i fortsättningen. Då Céladon dränker sig, tolkar Ehrmann —  i anslutning till 
erotologen Bataille —  detta som att han ger sig inte bara åt döden utan också åt kvin
nan, då ju vattnet är en kvinnlig symbol: »En se plongeant dans beau, symbole féminin, 
Céladon ne se dément pas. Il rend synonymes l’acte d’amour et l’acte de mort. Le suicide 
est l’envers désespéré de l’érotisme.» Men detta är nu en helt modem tolkning: ett så
dant symbolspråk talade d’Urfé inte, och hans samtida skulle inte ha förstått det.

Genom Ehrmanns analys har L’Astrée blivit en levande bok för oss. Däri ligger den 
inte minsta delen av Ehrmanns förtjänster. Kanske har vi större möjlighet att förstå den 
franska barockens främsta roman än någon generation sedan 1700-talet haft. Att Ehr
mann funnit det meningsfullt att söka hjälp i tolkningen av den moderna filmen är inte 
tillfälligt. Det citat av Claude Simon han satt som bokens motto ger också en fingervis
ning om hur romanen kan göras aktuell på nytt. I slutkapitlet har Ehrmann mycket 
riktigt själv lämnat rollen av objektiv litteraturtolkare och övergått till att —  utan för
klädnad —  söka övertyga oss om hur nära barockens »Weltanschauung» ligger vår egen 
tids.

Bernt Olsson

WILLIAM N e l s o n : The poetry of Edmund Spenser. A  study. Columbia University 
Press. New York & London 1963.

T h o m a s  P. R o c h e : The kindly flame. A  study of the third and fourth books of 
Spenser’s Faerie Queene. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1964.

ALASTAIR FOWLER: Spenser and the numbers of time. Routhledge & Kegan Paul. 
London 1964.

Skulle man våga avläsa en diktares betydelse i den forskning han håller i gång, finge 
man, något förvånad, tilldela Edmund Spenser ett av de förnämsta rummen i engelsk 
litteraturhistoria. Under de senaste 30—40 åren har vi fått 20-talet större studier och ett 
otal tidskriftsartiklar om Spenser och hans författarskap. Kulmen tycks emellertid ha nåtts 
under de senaste fem åren, som har gett en skörd av inte mindre än sex monografier i 
bokformat över den elisabethanske diktaren.

Trettio- och fyrtio-talens Spenserforskning sökte kartlägga de ännu vita fläckarna i 
diktarens biografi, sysslade med textproblem, fastställde vilka källor diktaren öst ur 
och diskuterade hans idévärld. De senaste årens studier har alla det gemensamt att deras
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huvudobjekt är diktverken. Pauline Parker (The allegory of The Faerie Queene i960) 
och A. C. Hamilton (The structure of allegory in The Faerie Queene 1961) behandlar 
båda den allegoriska uppbyggnaden av Faerie Queene och allegoriens funktion i dikten. 
W illiam Nelson och Th. P. Roche ger båda i sina —  här nedan recenserade —  arbeten 
en detaljanalys av Spensers poesi A. K. Hieatt (Short times endless monument i960) 
och A. Fowler undersöker talsymboliken hos Spenser, den förre i Epithalamion, den se
nare i The Faerie Queene. Den ende som gått andra vägar är Robert Ellrodt, vars N eo
platonism in the poetry of Spenser i960  behandlar Spensers idéer och vill reducera den 
»renare» (Plotinus, Ficino, Pico della Mirandola) nyplatonismens roll i Spensers diktning.

Faerie Queene har alltid gällt för att ha en mycket lös komposition. Dikten inne
håller en mängd allegoriska »tavlor», som är mycket löst förenade med varandra. Den 
allmänna meningen har länge varit, att dikten saknar underlag för en sammanhängande 
tolkning av dess allegori. Till och med i de enskilda böckerna är det svårt att finna 
något sammanhang, fulla av beskrivningar och digressioner som de är. Man har sökt för
klara den bristande enhetligheten på olika sätt. Störst intresse tilldrog sig Josephine 
Bennetts uppvisning —  i The evolution of »The Faerie Queene» från 1942 —  av hur 
Spensers planer förändrades under hans arbete med dikten. Spensers egna ord om Faerie 
Queene —  närmast om tredje och fjärde böckerna —  synes också vittna om att en 
genomarbetad komposition inte stod i centrum för honom: »But by occasion hereof, 
many other aduentures are intermedled, but rather as Accidents, then intendments. As 
the loue af Britomart, the ouerthrow of Marinell, the misery of Florimell, the ver- 
tuousnes of Belphoebe, the lasciuiousnes of Belphoebe, of Hellebora, and many the 
like.»

W illiam Nelsons The poetry of Edmund Spenser behandlar som titeln ger tillkänna 
hela Spensers författarskap. Huvudparten är dock ägnad The Faerie Queene. Amoretti, 
Epithalamion och de fyra hymnerna behandlas tillsammans under rubriken Love Creat
ing och andra smärre dikter förs —  oriktigt och till skada för tolkningen —  samman 
med The Ruines of Time under rubriken The W orld’s Vanity.

Analysen av The Faerie Queene utgår från det brev till Ralegh, där Spenser talar om 
syftet med sin dikt. Nelson visar, att Spenser velat göra Faerie Queene till en motsva
righet till Aeneiden, så som renässanskommentatorerna fattade den. N är Spenser talar 
om ethics and politics menar han detsamma som Vergilius enligt kommentatorerna av
såg med arma virumque cano. Arthur i Faerie Queene bör alltså fattas som en motsva
righet till Aeneas: han är den stridande hjälten men han är också en moralisk förebild. 
Detta är det enhetliga i The Faerie Queene. Men i motsats till Aeneiden är Spensers 
epos som berättelse löst komponerad. Enheten finns endast inom varje bok för sig. 
Nelson ser varje bok som en komposition, med sitt eget tema, sin egen symbolkrets och 
sina egna »karaktärer». Analyserna av de enskilda böckerna är i allmänhet övertygande 
och tillför vår kunskap om Faerie Queene mycket nytt, grundade på vidsträckt och ge
digen lärdom som de är. Man vill bara beklaga, att Nelsons tes om boken som enhet 
kommit att skymma bort det faktum, att de olika böckerna på flera olika sätt hänger 
samman. Att andra boken är en pendang till den första är allmänt erkänt, vare sig man 
med A. S. P. Woodhouse anser de båda böckerna handla om nåden resp. naturen eller 
man har andra teorier om deras tema.

Nelson vänder sig mot Ellrodt och andra som vill föra Spensers platonism tillbaka på 
renässanstolkningar av mera populärt slag och ej direkt på Plotinus. Det är givetvis möj
ligt, att Spenser läst Plotinus själv —  med Ficinos kommentar —  men det måste också 
betonas, att hans läsning med allra största sannolikhet var bestämd av renässansens pre
sentationer. Polemiken mot Ellrodt förefaller därför onödig.

Liksom Nelson menar Thomas Roche i sin bok The Kindly Flame att de enskilda 
böckerna utgör det enhetliga i The Faerie Queene. Roche är emellertid till synes mer 
anspråkslös: han nöjer sig med att tolka två böcker, den tredje och den fjärde, de böcker, 
som mer än några andra betraktats som lösa i kompositionen. Roche lyckas genom en 
inträngande analys visa, att de båda böckerna i själva verket har en mycket fast struktur 
på det allegoriska planet. Han finner också att böckerna är parallellt byggda och når så 
ett helt annat resultat än Nelson, nämligen att de olika böckerna inte bara utgör enheter 
för sig utan även ingår i en större, komplicerad enhet, så att bok IV står i samma relation 
till bok III som bok II till bok I eller bok VI till bok V.
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Man skulle tro att det efter all forskning inte skulle kunna utvinnas flera mer bety
dande resultat ur analyser av The Faerie Queene. Roche har emellertid överraskande 
mycket nytt att komma med, särskilt tack vare att han beaktat emblematiken. Många svår- 
tydda ställen har nu fått sin definitiva lösning. Roches arbete är ett vackert prov på att 
close reading på en avgränsad text hos en kunnig och omdömesgill forskare kan ge rikt 
resultat.

Om Nelsons och Roches arbeten följer en numera traditionell metod, så gäller detta 
inte om Fowlers Spenser and the Numbers of time. Fowler undersöker innehåll och 
komposition i Faerie Queene och menar sig finna ett utomordentligt sinnrikt använ
dande av den mest utvecklade och komplicerade talsymbolik. En föregångare har han: 
Hieatt som i sin bok från 1960 uppvisade, att Epithalamion är uppbyggd kring talförhål
landen vilka motsvarar de som råder i kosmos.

Att Epithalamion bygger på talsymbolik är uppenbart —  även om man inte är helt 
övertygad om Hieatts tolkningar av alla detaljer —  men att Faerie Queene skulle göra 
det i en sådan utsträckning som Fowler gör gällande verkar överraskande. Nästan alla 
hittills kända fakta talar emot tanken, att Spenser överhuvud taget skulle ha gått efter 
en mera genomtänkt plan när han komponerade sin allegoriska dikt —  om man un
dantar, att själva det allegoriska mönstret i någon mån fått bestämma diktens upp
byggnad. Faerie Queene blev dessutom aldrig fullbordad; man gissar, att Cantos of mut- 
abilitie skulle ha utgjort en av böckerna, och om innehållet i de övriga böckerna har 
man haft mycket obestämda gissningar. Spensers egna ord vittnar om ett mycket mått
ligt intresse för talsymbolik.

En svårtolkad strof i Faerie Queene —  den innehåller en beskrivning av en byggnad, 
som kan vara Almas borg eller människokroppen eller samtidigt både det ena och det 
andra —  rör emellertid talförhållanden. Fowler tar denna strof —  som han utsätter för 
en separat analys i en exkurs —  till en av utgångspunkterna för sin studie. Andra håll
punkter ger vissa personnamn i dikten: Una, Duessa, vilka antyder talsymbolisk inne
börd.

Den mest lättåtkomliga talsymboliken i Faerie Queene är den som bygger på de py- 
thagoreiska serierna. Denna undersöker Fowler i sitt arbetes första del. Book I visar sig 
handla om sanningen, som är en, och därför korrespondera med monaden. Den andra 
boken ställer fram människan med hennes dubbla väsen. Dess princip är dyaden. På 
samma sätt förhåller det sig med de övriga böckerna. Talens uppgift består emellertid 
inte bara i att den pythagoreiska serien bestämmer innehållet. I några av böckerna, 
visar Fowler, verkar talen även i diktens uppbyggnad. Första boken handlar, bland annat, 
om anima i dess relation till mens, tredje boken om anima i dess relation till passio
nerna. Mellan dessa ligger bok II, som handlar om hur dygden uppnås genom animas 
förädlande av passionerna i riktning mot mens. Denna tanke tycker sig Fowler finna så 
genomsyra dikten, att några av andra bokens cantos har stanser till ett antal, som utgör 
just det aritmetiska medeltalet mellan talen för motsvarande cantos i respektive bok I 
och bok II. Ett annat överraskande resultat ger undersökningen av femte boken, där det 
visas, att antalet stanser är 576, vilket är kvadraten av 24, något som stämmer med att 
boken handlar om dygden Justice och alla kvadrater ansågs betyda rättfärdighet. 576 är 
vidare tredjedelen av Ficinos värde för det s. k. platonska talet, ett betydelsedigert tal. 
I detta sammanhang visas också att ett annat tal som har med det platonska talet att 
göra, nämligen talet för längden av det platonska storåret, 36 000, också medverkar i 
Faerie Queene, i det att antalet rader i första delen av dikten är jämnt 18000, alltså 
hälften av detta tal. Men detta bara i första upplagan, och andra delen har ett mindre 
antal rader.

I andra delen av sin bok söker Fowler visa, att Faerie Queene även bygger på astro
nomisk och astrologisk symbolik. Varje bok är ägnad en planet eller en kombination av 
planeter. Planeterna och deras gudomliga motsvarigheter bestämmer på olika sätt böc
kernas innehåll och form. Första bokens planet är solen. Relationerna till solen och sol
symboliken är förhållandevis enkla. Mera komplicerade är andra bokens relationer till 
månen. Här, menar Fowler, har Spencer låtit själva planetens rörelser verka i bokens 
komposition på samma sätt som diktaren —  enligt Hieatt —  gjort i Epithalamion. 
Guyon berättar om sin bortfärd från Glorianas hov 730 stanser från diktens början. 
730 dagar är längden för solåret. Britomart å andra sidan berättar om sin avresa från
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hemmet 708 stanser från början räknat. 708 är månårets dagar. En annan av Fowlers 
tolkningar har emellertid betydligt större intresse. Det zodiaktecken som upptar störst 
plats i bok II är Vattumannen. Detta kan förklaras med att »bokens dygd» är Tempe- 
rantia och temperantia ikonografiskt framställdes på samma sätt som Vattumannen. Tem- 
perantia är också enligt Spenser dödandet av den gamla människan och den nyas fö
delse, alltså ett dop. Vattumannen förbands av bl. a. Du Bartas med Johannes Döparem 
Däremot syns Vattumannen inte ha med månen att göra. Här får Fowler ett uppslag 
från Ficino. Ficino framhöll att månen borde tagas till hjälp för att kombinera de gåvor 
Jupiter, solen och Venus skänkt. Störst makt hade därvid månen då den stod i Vattu
mannens tecken. Vattumannen ansågs vidare enligt flera olika bedömningsgrunder vara 
motpolen till Lejonet, det zodiaktecken, som var solens speciella och som Fowler fann 
vara föremål för störst uppmärksamhet i bok I. Bok I och bok II visar sig så på flera 
olika sätt korrespondera och samtidigt stå emot varandra.

Efter att ha sett hur Spenser har använt samtidens astrologi i sin dikt kan Fowler gå 
ett steg vidare. De enskilda episoderna bör, menar han, vara förbundna med något astro- 
logiskt tecken, som korresponderar med innehållet. Om så är fallet, kan vi se detta även 
på ett annat sätt, nämligen i att de tal som är förbundna med tecknet ifråga också före
kommer i dikten. Svaret är positivt. Den bekanta episoden i bok II som beskriver The 
Bower of Bliss har rimligen zodiaktecknet Libra som sitt kännemärke. Åtta personer 
nämns i episoden. Åtta är Libras stjärnor. I Mammons grotta förekommer 21 personer, 
Almagests tal för stjärnorna i Skorpionen.

Liknande mönster finner Fowler i bok III, som är ägnad Minerva och Venus —  ej så 
mycket Mars, som den skulle varit, om Spenser konsekvent följt planetveckan —  i bok 
IV, som är ägnad Merkurius och Venus, och i bok V, ägnad Jupiter. Sjätte boken, som 
är Venus’ bok, syns emellertid falla ur ramen. Talsymboliken är där obetydlig. Den ende 
av planetgudarna, som blir utan bok, är Saturnus. Fowler visar emellertid, att Cantos of 
mutabilitie hör till Saturnus på samma sätt som böckerna i Faerie Queene hör till de 
övriga planetgudarna och finner därmed ett indicium utöver de andra han spårat på att 
dessa sånger skulle ha bildat den sjunde boken i Faerie Queene.

Många metodiska problem är förbundna med det slag av litteraturforskning som 
Fowler bedriver. Fowler är medveten om detta och diskuterar några av problemen i ett 
avslutande principiellt kapitel. Ett av dem ligger i att vi behöver ett exempel från sam
tiden, där användningen av talsymbolik är uppenbar, för att våga förutsätta en dold an
vändning av talsymbolik i en dikt. Fowler menar sig ha funnit ett sådant exempel, i en 
visserligen föga framstående nylatinsk dikt av Bernhardus Bauhius. Ett stöd av detta slag 
är emellertid mycket bräckligt. Att en obskyr och inte ens av sin samtid uppmärksam
mad dikt använder talsymbolik ger oss alls ingen rätt att tro att en av tidens stora diktare 
skulle ha gjort så. Kuriositeter av detta slag har alltid haft sina utövare, men de har 
nästan alltid varit att finna bland obetydliga poeter. Det ligger i sakens natur: ett långt 
drivet bruk av dylika subtiliteter kan knappast förenas med stor poesi.

Inte heller påvisandet av ett utbrett intresse för talsymbolik i Spensers samtid duger i 
bevisföringen. Detta intresse —  redan bekant men långtifrån fullständigt utforskat —  
kunde förklara och även ge tolkning åt enskildheter i Faerie Queene, om vi redan visste 
att Spenser gjort bruk av talsymbolik. Att talsymboliken uppmärksammades i arkitek
turens teori och i musikteorien utgör heller inget stöd. Musiken bygger ju på talförhål
landen och arkitekturen hade redan av sin klassiske teoretiker, Vitruvius, förbundits med 
idéer om numerära förhållanden. Poesiens teori hade sina förebilder i Aristoteles’ och 
Horatius’ poetik och i den antika retoriken: talsymbolik var helt främmande för denna 
tradition, såväl användning av talförhållanden i komposition —  vars mönster var givna 
av retoriken —  som annan symbolik grundad på talen. Detta hindrar givetvis inte, att 
en diktare kan ha gått sina egna vägar. Men förhållandet leder fram till två konstateranden 
av principiell innebörd. 1. Om en diktare i större utsträckning byggt sin dikt på tal
symbolik, så har han därmed gått utanför —  eller rättare: längre än vad poetiken i all
mänhet föreskrev. 2. Hans motivering måste ha haft privat karaktär eller legat i en tradi
tion utanför den av den officiella poetiken följda. Båda de möjligheter som innesluts i 
den sista satsen leder till ett problem för forskaren. Har diktarens motivering varit av 
privat natur, så är det vår vetskap om diktarens egna idéer som blir avgörande. Brister
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materialet där, så faller denna utgångspunkt bort för forskaren. N u är det så i Spensers 
fall, att vi visserligen har dikter —  t. ex. Epithalamion —  där en viss användning av 
talsymbolik är uppenbar och några ställen i Faerie Queene, som vittnar om förtrogen
het med talsymbolik, och några enskildheter som låter en ana, att diktaren i någon ut
sträckning gjort bruk av talsymbolik men icke ett ord om att han på ett avgörande sätt 
skulle ha begagnat sig av talsymbolik vid kompositionen av Faerie Queene. N u är det 
knappast troligt, att privata spekulationer skulle ha lett Spenser till att använda talsym
bolik. Vi har flera dikter —  även av mera betydande författare —  som visar att den tal
symbolik, som betytt så mycket för Dante, levde kvar under 1500- och 1600-talen. Det 
måste ha funnits en tradition. Den är bara så svår att följa, säkerligen på grund av att 
den haft esoterisk karaktär, förbunden som den var med nyplatonska och hermetiska 
idéer. Det gäller att visa, att Spenser har anslutit sig till denna tradition. Att han varit 
förtrogen med den är uppenbart. Inte minst har det gjorts klart genom Fowlers analyser 
av enskildheter i Faerie Queene. Att åtskilliga ställen i dikten finner sin tolkning först 
då man ställer dem samman med den hermetiska traditionens utläggningar av de antika 
myterna torde vara svårt att gendriva. Men detta innebär inte alls att vi kan konstatera 
en intention hos Spenser att bygga sin dikt på talens symbolik.

Fowler är medveten om dessa problem. Han har sökt stöd i de —  mycket få —  ord 
av tidiga kommentatorer som stått till buds, men i huvudsak har han måst hålla sig till 
vad dikten själv avslöjat. Han har också varit medveten om farorna för att en analytiker 
som går fram på detta sätt finner vad han vill finna. I slutkapitlet pekar han på några 
av dessa fallgropar. För att undgå dem har han i några fall använt statistik. Vad som 
än kan sägas om Fowlers resultat vid tolkningen av enskildheter, så är själva hans me
tod öppen för åtskillig kritik. Varför nyttjar han statistik i vissa fall men inte i andra? 
Visserligen har han rätt, då han säger, att en renässansdiktare inte alltid gjorde sådana 
sammanställningar, som är statistiskt osannolika. (Är det överhuvudtaget tänkbart, att 
ens den mest esoteriske diktare skulle ha varit så omsorgsfull i döljandet av sina syft
ningar? Sannolikhetskalkylen var för övrigt föga utvecklad före Pascal.) Vidare: hur stort 
värde har statistiska beräkningar i detta material? Fowler visar med statistik, att sanno
likheten för att antalet strofer i en viss canto i andra boken skulle utgöra aritmetiska 
mediet mellan antalet strofer i en viss canto i första boken och antalet strofer i en viss 
canto i tredje boken skulle vara ytterst ringa. Men, frågar man, om Spenser komponerat 
med den här aktuella idén i tankarna, varför har han då utfört det endast på ett par 
ställen av de många möjliga? Är det —  psykologiskt —  sannolikt, att en diktare för
farit på detta sätt? Om så —  vilken grund hade han till att inte genomföra det över 
hela linjen?

Flera invändningar av detta slag kan resas mot Fowlers metod. För att få de tal, som 
kompositionen i Faerie Queene ger, att stämma med talförhållanden utanför dikten, räk
nar Fowler (t. ex. s. 91 f.) ibland in både proemia och argument, ibland bara proemia, 
ibland intetdera. Finns det något skäl att förfara på olika sätt i dessa fall? Är det sanno
likt att en diktare som använde talsymbolik i sin komposition skulle ha vacklat på detta 
sätt i bruket av den? Fowler ställer ej frågan. På samma sätt tvingas Fowler för att 
andra räkningar skall stämma, att ibland (s. 118) räkna alla stjärnorna i en stjärnbild, 
ibland bara huvudstjärnorna. Har Spenser gjort motsvarande operation då han skrev 
dikter, förutsätter det att han varit ytterligt angelägen om att hans grepp aldrig skulle 
kunna kartläggas.

Det finns emellertid även andra svårigheter, som inte kan bortförklaras. Varför är det 
bara i versantalet för första delen av Faerie Queene vi finner halva det platonska talet. 
Och varför bara i 1590 års upplaga? Har Spenser syftat till en talsymbolik på detta vik
tiga plan, varför har han då inte genomfört den och varför sedan övergivit den? Här 
kunde den ju i motsats till på många andra av Fowler framhävda ställen mycket lätt ha 
kunnat genomföras.

Det är svårt för den som inte med Fowler är djupt förtrogen med renässansens astro
nomi och astrologi att bedöma värdet i stort av Fowlers arbete. Men så vitt jag kan 
förstå har Fowler knappast så i grunden reviderat den gamla uppfattningen om Faerie 
Queene som en löst komponerad dikt som han själv menar, då han säger: »If our inter
pretation of the number symbolism of the Faerie Queene is correct —  if even a part of
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it is correct —  then the common conception of the poem will have to be drastically 
revised». Att Spenser har använt talsymbolik, även för kompositionen i Faerie Queene, 
är efter Fowlers undersökning tydligt, men den bild av diktarens tillvägagångssätt som 
man får är efter mitt sätt att se en annan än den Fowler vill ge. De många inadver- 
tenserna —  som tvingar Fowler till svår vacklan i fråga om beräkningsgrunderna —  
tyder snarast på att Spenser varit djupt intresserad av talsymbolik och att han under ett 
visst stadium av sitt arbete utgått från en plan som förutsatte användning av kompli
cerad talsymbolik, men att han inte velat eller mäktat genomföra denna plan. Endast om 
man ser det så kan man förklara vissa egendomligheter, som Fowler uppmärksammat 
men ej velat förklara. Hur skulle t. ex. en dikt om tolv böcker ha kunnat genomföras, 
om kompositionen skulle grundas på planetveckan och varje bok tillhöra en planet? 
Kanske har vi att söka ett av skälen till att dikten aldrig fullbordades i det omöjliga att 
genomföra en komposition grundad på så komplicerade principer som dem Fowler 
velat se i dikten. Det faktum att sjätte boken —  den sista i Faerie Queene —  inte tycks 
ge utforskaren av talsymbolik något av intresse pekar åt det hållet.

Dessa reservationer må inte stå i vägen för ett erkännande av den viktiga insats på ett 
obearbetat och synnerligen intressant fält, som Fowlers bok utgör. Man ser fram mot fler 
studier av detta slag —  och kan nog vara säker på att de kommer! Mest angeläget vore 
emellertid en undersökning av vad talsymboliken var under renässansen, hur utbredd den 
var, vilka möjligheter en »vanlig» bildad människa hade att förstå talsymbolik i dikter 
och konstverk. Vid läsningen av Fowler känner man starkt det handikapp vår okunnig
het härom utgör. Fowler har f. ö. långt ifrån alltid utnyttjat den lilla forskning som stått 
honom till buds. Både i de rika noterna och i litteraturförteckningarna —  som av någon 
anledning är mycket ofullständiga —  saknar man t. ex. S. K. Heningers lilla viktiga 
studie från 1961, Some Renaissance Versions of the Pythagorean Tetrad, där många 
uppgifter lämnas om den pythagoreiska spekulationens utbredning under renässansen.

Bernt Olsson

D o n a l d  M. Fo e r st e r : The Fortunes of Epic Poetry. A  Study in English and American 
Criticism 1750—1950. The Catholic University of America Press 1962.

Donald M. Foerster, tidigare känd genom sin värdefulla undersökning Homer in Eng
lish Criticism. The Historical Approach in the Eighteenth Century (1947), fullföljer i 
det postumt publicerade arbetet The Fortunes of Epic Poetry sina studier i den klassiska 
europeiska epikens ställning i kritik och litteraturteori. Ämnet för Foersters bok är alltså 
mindre den episka poesin än den episka poesins estetik; såtillvida är titeln en aning 
missvisande.

Den klassicistiska bedömningen av antikens och renässansens stora episka diktverk och 
den klassicistiska synen på eposet som genre har ju varit föremål för ett ganska intensivt 
vetenskapligt studium. Däremot har de skiftande uppfattningarna av den episka poesin 
från och med romantiken och framåt —  vare sig synpunkterna på själva diktarten eller 
tolkningarna och värderingarna av enskilda verk —  inte ägnats någon större uppmärk
samhet. Det är denna lucka i forskningen som Foerster har velat fylla.

Naturligtvis har han varit tvungen att begränsa sitt ämne. Som undertiteln anger om
fattar hans studie endast engelsk och amerikansk diskussion, och inom denna ram kon
centreras intresset på bedömningarna av fyra diktare: Homeros, Vergilius, Dante och 
Milton. Särskilt givande tycks mig ett kapitel om den viktorianska kritiken, hittills 
ganska styvmoderligt behandlad av forskningen, och ett annat kapitel om diskussionen 
kring frågan epos, lyrik eller roman som den förs årtiondena omkring 1900 —  Foerster 
uppfattar i denna diskussion en renässans för det klassiska genresystemet (framför allt 
företrädd av antiromantikern Irving Babbitt) och samtidigt en skärpt rivalitet mellan de 
olika genrerna som media för modern livstolkning, en rivalitet som han iakttar också i de 
senaste decenniernas kritik.

I någon mån är Foersters arbete självt ett inlägg till den episka diktens försvar. Den 
moderna misstron mot eposet är utbredd, konstaterar författaren: »Critics affirm that 
heroic poetry is an anomaly in our unheroic age [...] Other critics observe that the


