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Recensioner

J. SvENNUNG: Zur Geschichte des Goticismus. Skrifter utg. av K. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Uppsala 44: 2 B. Almqvist & Wiksell, Sthlm 1967.

En omständighet som under flera århundraden blev betydelsefull för uppfattningen 
av de forna goterna, bland annat inom den svenska stormaktstidens göticism, var att 
Jordanes i sitt verk Getica från mitten av 500-talet hade identifierat geterna och 
skyterna med goterna; det innebar att goternas krigiska ryktbarhet ökades väsentligt. 
Professor J. Svennung inleder sin undersökning Zur Geschichte des Goticismus med 
att visa att denna utvidgning av begreppet »goter» i själva verket har en ganska lång 
tradition inom den senantika historieskrivningen redan före Jordanes (och den något 
tidigare Cassiodorus, som Jordanes bygger på).

Svennung finner det märkligt att goterna —  »trotz der Belastung durch ihre 
Verheerungen in Europa» —  behandlas med så mycket sympati av samtida författare, 
av vilka endast Jordanes, som Svennung påpekar, själv är av gotisk härkomst. Men 
man måste naturligtvis vara medveten om att även romerska författare —  som till 
exempel Cassiodorus, hög ämbetsman i det östgotiska riket -— på ett eller annat sätt 
kunde vara engagerade i goternas politiska propaganda. Detta hindrar ju dock inte att 
det kan vara intressant att se vilka argument som används i försvaret för goterna. Det 
är ingalunda enbart deras krigiska egenskaper som framhålls. Till exempel i den 
spanske prästen Orosius’ världshistoria (400-talet) betraktas goterna som ett redskap 
för Guds avsikter med historien, som bestraffare av den romerska hedendomen och 
som banbrytare för ett kristet Rom. Ett närbesläktat motiv är prisandet av goternas och 
överhuvud taget de nordliga barbarernas moraliska dygder, i motsats till sedefördärvet 
hos romarna.

Att dessa motiv är aktuella genom hela medeltiden, kanske särskilt i Spanien med 
dess västgotiska traditioner, ger Svennung rikliga belägg för. Inom den italienska 
humanismen finner man emellertid, ganska naturligt, en annan syn på goterna: de fram
står som den romerska kulturens ödeläggare, som grova och grymma barbarer. Det är 
en uppfattning som delas även av humanister utanför Italien, till exempel Erasmus av 
Rotterdam; den röjer sig också i Olaus Petris bekanta kritiska inställning till göterna 
i Een Swensk Cröneka.

I Tyskland sker dock snart en reaktion. En rad historieskrivare tar här sina germanska 
förfäder i försvar mot de italienska humanisternas angrepp; det bör påpekas att detta 
försvar gäller germanerna i allmänhet, inte speciellt goterna. N är de tyska författarna 
framhöll germanernas förtjänster, kunde de ju falla tillbaka på gamla litterära tradi
tioner; inte minst inspirerades de av Tacitus Germania. (Jag vill i förbigående anmärka 
att Svennung inte tycks ha observerat H. Tiedemanns innehållsrika dissertation Tacitus 
und das Nationalbewusstsein der deutschen Humanisten Ende des 15. und Anfang des 
16. Jahrhunderts, 1913.) Just denna tyska germanförhärligande humanism borde kanske 
ha ägnats mera uppmärksamhet av Svennung; den har utan tvivel haft ett stort infly
tande på den germanromantik och göticism som blir ett viktigt inslag i de nationella 
ideologierna snart sagt överallt i Europa under 1500- och 1600-talen.

Även i Frankrike återfinner man denna strömning. Svennung tycks emellertid mena 
att den kan iakttas först sent i detta land, i slutet av 1600-talet och under 1700-talet, 
till exempel hos Voltaire och Montesquieu, och då under påverkan av Olaus Rudbecks 
Atlantica och av engelska författare. Men det finns också en äldre fransk historisk litte
ratur där de forntida germanska folken —  naturligtvis i första hand frankerna men även 
goterna —  ses i samma förklarade ljus som i spanska eller tyska historieverk. Estienne
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Pasquiers Les recherches de la France (1560—1621) och Claude Fauchets Antiquitez 
gauloises et frangoises (1579—1601) kan nämnas som representativa för denna litteratur. 
I en vidräkning med de italienska humanisterna tillbakavisar sålunda Pasquier vältaligt 
de beskyllningar för barbari som riktats mot goterna; han framställer Alarik som Roms 
rättfärdige bestraffare och prisar Teoderik som en god och vis härskare över sitt välde 
i Italien. Ett liknande betraktelsesätt finner man i Georges de Scudérys epos Alaric ou 
Rome vaincue (1654), liksom också i Corneilles skådespel Attila (1667). (Jfr Lars 
Gustafsson, Vwtus politica, 1956, s. 210 ff., 237 ff.)

Förhållandevis stort utrymme ägnar Svennung den svenska göticismen. Den har ju 
tidigare varit föremål för ganska ingående forskningar, av Johan Nordström och andra. 
Svennung gör emellertid en nyttig sammanställning av de viktigaste dokumenten allt
ifrån Fornsvenska legendariet ända fram till Hyltén-Cavallius’ Wärend och wirdarne.

Det värdefullaste i Svennungs bidrag till göticismens historia är utan tvivel hans 
belysning av den förut ganska okända senantika och medeltida traditionen; också käl
lorna från den svenska medeltiden inventerar han grundligare än någon tidigare forskare. 
Även om man ibland kanske saknar närmare diskussioner av idéhistoriskt och litteratur
historiskt intressanta problemställningar, måste man erkänna att Svennung genom sin 
eminenta filologiska sakkunskap har tillfört forskningen nytt material som är ägnat att 
vidga perspektivet på en av den europeiska kulturens verkligt betydelsefulla idé
inflytanden.

Lars Gustafsson

GUNNAR Sjö g r e n : Shakespeare, dramatiker, människa och myt. Wahlström & W id
strand. Sthlm 1967.

I sina tidigare Shakespeareböcker gav Gunnar Sjögren fyndiga uppslag till lösningen 
av intressanta detaljfrågor, men han kunde låta sig påverkas av forskare som var 
fastlåsta vid en förhandsinställning. I den monografi han nu har sammanställt är han 
avgjort mera försiktig. Han lämnar hellre en fråga olöst än han försöker driva igenom 
osäkra teser, egna eller andras. Det är bara i utkanten av ämnet som han yttrar sig 
för kategoriskt. I den historiska bakgrund han ger påstår han utan reservationer att 
Mary Stuart lät mörda sin make och hans omdömen om både James I, drottning Anne 
och det engelska folket är så bestämda och koncentrerade att de förefaller att vara 
hämtade ur någon gammaldags uppslagsbok. Elisabetanerna »var småväxta, svartmuskiga, 
hetsiga, tal trängda, musikaliska och koketta».

Annars har författaren en sällsynt förmåga att i få ord skapa levande och riktiga 
tidsbilder. Han är för klok för att efter känt recept tolka om Shakespeare och göra honom 
beroende av vår egen tid, men han sätter in moderna jämförelser som förtydligar bilden 
av teaterlivet i England omkring år 1600. Han finner t. ex. åtskilliga likheter mellan de 
dåtida författarnas och de nutida filmskaparnas metoder att leta reda på, omarbeta och 
upprepa lämpliga motiv för dramerna. Beskrivande men samtidigt exakta uppgifter 
om författarnas och skådespelarnas ekonomiska och sociala ställning, om publikens 
reaktioner etc. inflickas i den kronologiska genomgången av Shakespeares liv och verk.

Försöket att tolka skaldens personlighet verkar prosaiskt därför att det är välgörande 
nyktert och stöder sig på samtida uppgifter. Myterna om Shakespeares liv får bara 
illustrera olika tiders Shakespeareuppfattningar. Också sonetternas gåta behandlas sakligt, 
men det kapitlet ger inte något begrepp om deras skönhet. Med hjälp av bättre över
sättningar än de som citeras skulle läsaren ha kunnat få en uppfattning om känslan 
och den konstnärliga fulländningen i den shakespeareska lyriken.

Tolkningarna av de dramatiska verken är ganska summariska eftersom utrymmet är 
knappt. De prövar inga nya lösningar av psykologiska problem, men de är klargörande 
och konsekventa. En och annan gång tillåter sig författaren att jämföra motstridiga 
tolkningar, t. ex. av Hamletgestalten. För litteraturstuderande är sidorna om olika rikt
ningar inom Shakespeareforskningen särskilt nyttiga.


