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20 6 Recensioner

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
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tempo of twentieth-century life precludes reading of long narratives in uniform verse, or 
that new concepts of the nature of poetry have led readers to prefer the modern lyric, 
intellectualized and tightly complex, to rambling epics of adventures on land and sea 
[...] Still others imply that the day of poetry —  all poetry —  has apparently come to 
an end, that the mushrooming of natural, psychological, and social sciences has established 
the realistic novel as the appropriate literary form for the contemporary mind.»

Men Foerster vill tydligen gärna tro på en förnyelse av den episka poesins forna 
prestige. »Is it not possible that the far-reaching efforts of scholarship and criticism dur
ing the past half century have added to our understanding and appreciation of the major 
epics? W hy have the Divine Comedy and Paradise Lost survived as acknowledged 
masterpieces, and why are translations of Homer’s poems outselling many ’bestsellers’ of 
our day?» I ett framtida historiskt perspektiv kommer kanske vår egen tid att framstå 
som mera gynnsamt inställd till eposet än någonsin den klassicistiska, den romantiska eller 
den viktorianska epoken, menar Foerster.

Det är väl tvivelaktigt. I alla händelser gäller Foersters bedömning endast en ganska 
exklusiv akademisk kritik, och som en produktiv genre torde den episka poesin —  i 
traditionell mening —  definitivt ha spelat ut sin roll.

Lars Gustafsson

Sv e r k e r  Ek : Kellgren. Skalden och kulturkämpen. D. 1. Hans utveckling fram till 
segern med Gustaf Wasa 1786. Sthlm 1965.

Förordet till första delen av den stora Kellgrensmonografin avslöjar ett faktum varom 
titelbladet lämnat läsaren okunnig. Verket har två upphovsmän. Medförfattare är pro
fessor Eks hustru, fil. mag. Ingrid Ek, som efter en tidig insats som Kellgrensforskare 
fortsatt sina studier av den gustavianska litteraturens centrala gestalt. Att medarbetaren 
utelämnat sitt namn på titelbladet sammanhänger med hennes önskan att professor Eks 
»tidigare grundforskning skulle markeras». Formuleringen anger onekligen verkets vä
sentliga förutsättning: huvudförfattarens utomordentligt långa och ingående Kellgrens- 
forskning. Det kan här ligga nära till hands att tänka på att Sverker Eks undersökning 
om Kellgrens Åbodiktning kom för precis femtio år sedan, 1915. Men här räcker det 
inte med ett halvsekeljubileum. Redan i Samlaren 1907 publicerade nämligen den 
tjugoårige Sverker Ek »Bidrag till kännedomen om Kellgrens kritiska verksamhet i Stock- 
holms-Posten från och med 1790». Detta är f. ö. den första titeln i bibliografin över 
professor Eks tryckta skrifter, och det kan ju synas signifikativt att debuten inte bara 
gällde Johan Henrik Kellgren utan till på köpet Kellgrensforskningens ofrånkomliga och 
svårbesegrade vansklighet, den identifikation av de anonyma bidragen i den gustavianska 
pressen, varåt Sverker Ek ägnat så mycket av sin outtröttliga energi. Studien 1915 ter sig 
snarast som en avslutning på en tidig serie av mindre Kellgrensbidrag. Emellertid kom 
Sverker Ek som bekant att bli medarbetare i Svenska vitterhetssamfundets stora och ännu 
ofullbordade Kellgrensupplaga, och småningom fortsatte ju —  vid sidan av den veten
skapliga editionens ändlösa finstilskommentarer —  den långa raden av ekska Kellgrens- 
studier, utmynnande i de sammanfattande framställningarna i Ny illustrerad svensk lit
teraturhistoria, Svenskt litteraturlexikon och i den föreliggande monografivolymen.

Makarna Eks Kellgrensbok är större i uppläggningen än något tidigare arbete om dik
taren och den kröner alltså en människoålders forskargärning. Den framstår också som 
en överbyggnad på Svenska vitterhetssamfundets upplaga. Notapparaten består i relativt 
stor utsträckning av summariska hänvisningar till editionens band, något som f. ö. inte 
direkt underlättar en noggrann läsning av boken eller ett ställningstagande till författa
rens aktuella resonemang.

I stort sett anger väl de båda undertitlarna författarnas riktlinjer. Framställningen är 
väsentligen kronologisk och presenterar diktarens liv och verk, konstnärsskap och idéer i 
ett brett och flödande sammanhang. Naturligtvis får det biografiska åtskilligt utrymme, 
med det kommer ej att dominera, hålls snarare litet kort i detaljerna. Det är det litterära 
arbetet som följs från dikt till dikt, från artikel till artikel, med utförlig, mångsidig 
analys och rikligt citerande. De åtta kapitlen ger etapper och insatser. Efter ett huvud


