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B E R N T  O L S S O N

Haquin Spegels prosaföretal till Guds Werk och 
Hwila och dess utländska förebilder

Haquin Spegels prosaföretal till Guds Werk och Hwila, ställt »Til Poesiens 
rättsinnige Elskare», är med sina bestämningar av poesiens väsen, sina utred
ningar av skillnaden mellan världslig dikt och andlig dikt och sitt språkliga 
program något mer än ett vanligt diktföretal. Det tillhör vår sparsamma svensk
språkiga estetiska litteratur från 1600-talet och utgör vår enda motsvarighet till 
Ronsards Preface svr La Franciade eller Davenants Preface to Gondibert. Före
talet har även alltsedan Atterbom prisade det för dess »brinnande nit för Poe
sien» och dess »värdiga, med all dess värma tolkade begrepp om hennes vä
sende», åtnjutit ett högt anseende.1 Det har fått bidraga med exempel från 
svenskt håll på hur man under 1600-talet betraktade poesien. Spegels kataloger 
över utländska diktare har anförts som vittnesbörd om hans beläsenhet eller 
om de svenska diktarnas syn på och förtrogenhet med utländsk diktning. Vissa 
ord av Spegel i företalet har lästs som uttryck för personliga åsikter.1 2

Var och en som något litet studerat 1600-talets diktföretal eller diktteoretiska 
arbeten vet att man i dem inte finner mycket som är originellt. En mycket 
stor del av det som säges är allmängods. Kännedomen härom borde leda till 
misstankar även om Spegels självständighet. Likväl har frågan om i hur hög 
grad Spegel i sitt företal är självständig hittills icke ställts på allvar. Ingen har 
undersökt hur mycket i detta företal som är litterärt allmängods. Ingen har heller 
ställt frågan om Spegel i företalet är osjälvständig på det sätt som de flesta 
under 1600-talet var det eller om han gått längre än de flesta andra och för 
sin framställning kopierat andra företal. Det är den frågan som skall ställas här.

Företalet till Guds Werk och Hwila är sammansatt av två väl avgränsade 
delar. De båda första sidorna är allmänt hållna och utgör ett försvar för eller 
en lovsång till poesien. Denna del är komponerad efter ett mönster som man 
kan återfinna i nästan vilken poetik från 1500- och 1600-talen som helst. Den 
följer det schema för lovtal över konster och vetenskaper, som Curtius påvisat 
i spanska panegyriker över poesien från 1500- och 1600-tal och fört tillbaka 
till antika förebilder.3 * Spegel börjar sitt företal med att nämna mänskliga och 
gudomliga uppfinnare av den prisade konsten (Orpheus, Linus, Musaeus; gudom
lig ande som inspiratör), fortsätter med att framhålla konstens sedliga och sam
hälleliga nytta (»Dy äre och alla the gamlas Lager/ alla Sibyllina oracula, sampt

1 Atterbom, Svenska siare och skalder, II, 3 E. R. Curtius, Europäische Literatur und
1845, s. 154. Lateinisches Mittelalter, 2. /  5fl. 1954, s.

2 Se utom J. Helander, Haquin Spegel, s. 530 ff.
187, de litteraturhistoriska handböckernas an
vändning av företalet.



the Äldste Seede-läror på thet sättet beskrefne»), betonar så att encyklopedi 
och filosofi vore nödvändiga förutsättningar för konsten (»Men ingen wardt 
fordom Dagar hållen för Poet, med mindre han war uthöfwad i all Philosophi 
och Werldzlig Wijsheet») och ger sist en katalog över konstens heroer (en 
rad kristna och hedniska auktorer). Ordningen är exakt den som Curtius funnit 
i spanska och antika lovtal till konster och vetenskaper.

Spegel har emellertid i detta schema skjutit in en katalog över antika furstar, 
vilka ärat diktarna, och kompletterat denna med ett omnämnande av hur de 
gamla göterna vördade sina skalder. Furstekatalogen förekommer ibland i 1500- 
och 1600-talens lovtal till poesien; nära Spegels ligger den Peletier har i sin 
L’art Poétique.4 5 Mera originell ter sig hänvisningen till det egna landets forn
tid. I den vill man se ett svenskt, »götiskt», hävdande av det egna, som en 
motvikt mot det grekiska och romerska. I både engelsk och tysk litteratur finns 
dock motsvarigheter. I kapitlet »Of Poetry» i Peachams handbok i levnadskonst 
»The Compleat Gentleman» anföres, att »Talessin, a learned Bard, and Master 
to Merlin, sung the life and Actes of king Arthur».0 Opitz nämner i Buch von 
der Deutschen Poeterey, att det enligt Tacitus bland de gamla germanerna fun
nits barder, som sjöng Arminius’ lov.6

Den senare och större delen av Spegels företal utgöres av ett försvar i tio 
punkter för Spegels sätt att skriva i Guds Werk och Hwila. Kompositionen 
är här i viss mån originell; dock har den någon likhet med Chapelains i före
talet till La Pucelle 165 6.7

Det är inte bara i kompositionen man kan finna att Spegels företal ansluter 
sig till kända mönster. Även många av de argument eller tankar Spegel anför 
känns igen från andra lovtal till poesien och diktares försvar av sina dikter. 
Då Spegel motiverar föreningen av det lärande och det roande med orden: 
»the kräslige willia thet Dygden skal giutas uti them genom Sockerrör», varie
rar han en formel, som kan följas tillbaka till Platon och Lucretius. Och då 
Spegel säger sig redan innan han skrev Guds Werk och Hwila ha övat sitt 
»Nämme uti Rjmkonsten» men kallar dessa tidiga alster »Barnslige» och 
»Werldzlige», är också detta en gängse formel. »If a poet turns serious, he 
condemns and repents of his love-poems. If he does not burn them, then, like 
Donne, he leaves them unprinted, or makes amends by writing pious sonnets 
and Hymns», — så beskriver Gr ier son det under 1600-talet vanliga mönstret 
bland engelska diktare.8 Undersökningen av de enskilda ställena i Spegels före
tal skulle i de flesta fall ge liknande resultat. Företalet består, till större delen 
åtminstone, av topoi, ej av originella tankar och uttryck.

Så gör även andra av tidens företal, blott med den skillnaden, att Spegels i 
än mindre grad än de flesta innehåller originella element. Det slags imitation, 
som bestod i att man följde ett gängse mönster, ansågs också under 1600-talet
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4 J. Peletier, L’art Poetique, ed. Boulanger, 
1930, s. 69.

5 Citerat efter Critical Essays of the Seven
teenth Century, ed. Spingarn, I, s. 119.

6 M. Opitz, Buch der Deutschen Poeterey
(Neudrucke deutscher Litt er at ur werke I, 1902),
s. 17.

7 J. Chapelain, La Pucelle, 1656. Företalet, 
som liksom samtliga nedan nämnda är opagi- 
nerat, består liksom Spegels av ett försvar i 
skilda punkter mot vissa väntade anklagelser.

8 H . G rie rs o n , Cross Currents in English 
Literature of the i~jth Century, 1951, s. 167.



som fullt lovlig, ja lovvärd. Men Spegel har inte nöjt sig därmed. Han har för 
sitt företal brukat några utländska motsvarigheter på ett sådant sätt, att det 
inte är imitation utan ren översättning.

År 1680 hade den schlesiske diktaren Lohenstein utgivit en samling dikter 
utan någon huvudtitel. Samlingen återfinnes under titeln »Blumen» i Comedien 
und andere Teutsche Gedichte. Breslau 1689.9 Till denna samling hade Lohen- 
stein fogat ett kort företal, daterat »Breslau den 1. May im i68osten Jahre». 
Från detta företal har Spegel hämtat en stor del av sitt lovtal till poesien. Föl
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jande sammanställning visar hur troget

Lohenstein s. 5 r. f.
dass die Poesie die erste Wiege der Weiss- 
heit gewest sey/ und ihr Kern so wenig 
in den Schalen der Gerichte/ als die Perle 
in schönen Muscheln etwas von ihrer Güte 
verliere [-------------]
Andere aber die Poesie für die Sprache der 
Götter erkläret haben; als welche auch nur 
vom Himmel und der Natur eingeflösst/ 
durch keinen Fleiss aber erworben würde

Fürnehmlich aber schicket sie sich zum 
Gottes-Dienste. Die Andacht lässet sich in 
selbe so wol / als der hohe Priester in 
Seide Kleiden/ oder die Lade des Bundes 
mit Golde überziehen. Nicht nur die Väter 
der ersten Christlichen Kirchen haben schon 
hiermit ihre Geistreiche Gedancken aus
gedrückt / sondern der heilige Geist hat 
selbst in gebundener Rede den Mund des 
grosses Moses/ und die Harffe des durch 
Andacht mehrmals verzückten Davids ge- 
reget.

welchem alle die beypflichten / welche nicht 
das Jahr seines Frühlings/ und das Leben 
seiner Jugend berauben wollen.

han har följt sin förebild:

Spegel
The gamle hafwa sagt Poesien wara then 
första Waggan/ i hwilken Wijshet hafwer 
hwijlat/ och är så däglig/ men så oför- 
merkt upwuxen/ som Perlan uthi Perle- 
moor.
Hedningarna hafwa meent Poesien wara 
Gudarnas eget Tungomåål/ thet Menniski- 
orna ej kunna lära/ med mindre them 
gijfs een synnerlig beqwämligheet ifrån 
Himmelen [-------------]
I synnerheet är Poesien ganska tiänlig til 
Guds Lof och Prjs/ ty Andacht synes uti 
then samma så fager/ som Aron uti sina 
Silkes Kläder/ eller som Förbundzens Ark 
öfwerdragen med klaart Guld: Förthenskull 
hafwa ej allenast Fäderna i then första 
Kyrkian/ [uppräkning av namn] therige- 
nom utsatt sine Christelige och Anderijke 
Tankar / så at theras uplyyste Siälar hafwa 
både från Helicon och Zion utspridt många 
klara Strimor; utan then Helge Ande haf
wer och sielf esom offtast/ så på Mosis 
swåra Tunga/ som på Davids liufliga 
Harpa/ lärt os huru wj med Rjm och 
Psalmer skolom lofwa Gudh;
ja, ingen wil eller kan wägra Poesien 
sit rätta beröm / utan then som är så 
Wrång och Afwog/ at han ej kan lida 
thet ther är Sommar uti Året/ och Ung
dom uti Menniskians Lefwerne.

Även i slutet av Spegels företal förekommer en passus, som hämtats från 
Lohenstein. Spegel skriver: »At Tucca och Varius skärskåda thetta arbete/ 
förtryter mig intet/ besynnerliga när wår Augustus befaller thet.» Lohenstein 
nämner samma episod: »dass er [Maro] in seinem lezten Willen seine güldene 
Eneis dem Vårrus und Tocca vollends auszubessern/ als durchs Feuer zuvertilgen 
anbefohlen habe.»

Denna upplaga har använts här. För det und Wirken. Ein Eestgruss Karl H. Heine- 
första trycket se H. v. Müller, Bibliographie mann zugesandt, s. 229. 
der Schriften D. C. von Lohensteins i Werden



Spegel har, som framgår av sammanställningen, hämtat en stor del av tanke
innehållet i sitt företal från Lohenstein. Men man tycker sig märka, att det 
framför allt är den schlesiske diktarens metaforer som har lockat honom. Spegel 
skriver på ett ställe i företalet om sin dikt, att den är »äfwen som Fikonaträdet/ 
hwilket hafwer Frucht men alsinga Blomster». På ett annat ställe anför han 
en anekdot om Petrarca: »[— — — ] glömandes then Förwitelsen hwilken 
Petrarcha hafwer gifwit een lärd Poet i Italien, säjandes, at han obetänckt hade 
förtungat the späda Musas eller Pierides med the Tolf Lagsens Taflor». Bil
derna av fikonträdet och muserna betungade med lagens tavlor förekommer i 
en passus hos Lohenstein:
Daher jener Rechtsgelehrte ihm den Feigen-Baum für sein Sinne-Bild/ mit der Über
schrift: Meine Früchte sind meine Blumen/ erkiesete; gleich als wenn diese so wenig 
Anmuth als der Feigen-Baum Blüthen trüge. Westwegen auch Petrarcha vom Donatus 
zu Padua urtheilete: dass er ein vortreflicher Poet worden were wenn er nicht seine 
Musen mit denen zwölf Gesätz-Taffeln überladen hette.

Andra delar av sitt företal har Spegel hämtat från Lohensteins skaldebroder 
Hofmannswaldaus Vorrede till Deutsche Übersetzungen und Gedichte från 1679. 
Spegel slutar sitt lovtal till poesien med att hänvisa till att Gamla Testamen
tets heliga män använt dess språk och att de grekiska lärde gett sina verk 
poetisk form:
then Helige Ande hafwer och sielf esom offtast/ så på Mosis swåra tunga/ som på 
Davids liufliga harpa/ lärdt os huru wj med Rjm och Psalmer skolom lofwa Gudh; 
Ja then trösteliga Hiobs Book/ och Andeliga Salomons Brudewijsa äre skrefne med 
Poetiskt ordalag/ som både Junius, Tremellius och månge andre uttolkare betyga.

Hofmannswaldau försvarar poesien med nästan samma ord:
Massen denn die Edlen Psalmen dess königlichen Propheten Davids /  das hohe Lied 
seines klugen Sohnes/ Salomons, und nach dem Zeugnüss Tremellii und Junii, das Buch 
Hiob/ Poetische Werke seyn.
Spegel fortsätter sedan med att hänvisa till att Greklands lärde brukade Poesien 
i skilda syften:
Iblant Hedningarna finner man äfwen wäl både the äldste och beste Skribenter uti 
rim hafwa författat sina W erk/ ty på thet sättet hafwer Orpheus, Homerus och Hesiodus 
skrefwet om Gudarna; Thales, Empedocles och Parmenides om Naturen; Tyrtaeus om 
Krjg; Bacchylides, Solon och Pindarus om Wijshet; Pythagoras, Phocyliides, Theocritus, 
Simonides, Anacreon om Dygder.

Hofmannswaldau ger nästan exakt samma exempel:
Dass die ersten Gottes-Lehrer bey den Grichen / Poeten gewesen/ bezeuget ji.hr berühm
ter Landsmann Aristoteles, und wird diess Volck vor dem Musaeo, Homero und Or-
phaeus [sic], als Poeten/ keinen/ der etwas geschrieben/ vorzeigen können. [--------—]
Dass Thaies, Empedocles und Parmenides die natürlichen Dinge/ Pythagoras und Pho- 
cylides die Sittenlehre/ Tyrtasus die Kriegs-Sachen/ und Solon die Welt-Weissheit [— 
--------] Poetisch abgefasset haben/ ist unschwer zuerweisen.

Det är också Hofmannswaldau, vars företal utgör en hel litteraturhistoria i 
korta drag, som gett Spegel katalogerna över moderna författare. Spegel för
svarar sitt val av ett andligt ämne med att visa hur lång listan är på de diktare 
som skrivit om världsliga ting:

Haquin Spegels prosaföretal till Guds W erk och Hwila  2 3 5
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Ty efter månge nu beröma hwad som schrefwet är i fremmade Språk och gerna läsa 
thet Petrarcha hafwer dichtat om Kiärleek/ Ariostus och Boyard om Rolando, Tassus 
om Jerusalem, Mariano om Adonide, Guarini om sin trogne Heerde/ Chapelain om 
sin Pucelle, Spencer om sin fairy Queen, Cowley om sin Mistress etc. Ja somlige 
hafwa ingen Book heller i Händerna än Caporales Smäde Schrifter/ Fulvij Testi Wjsor, 
Achillini Sonnetter, och sådant meera/ som är / Versus inopes rerum, nugasque canorae.

De italienska namnen har även Hofmannswaldau, men han vill med sin lista 
visa att italienarna nöjt sig med att imitera Petrarca, att de på tre hundra år 
ej åstadkommit något nytt:
Massen denn Petrarca, so viel lange Zeit der nachfolgenden Poeten Richtschnur ge
wesen / und Ariosto in seinem Orlando, Tasso in seinem Jerusalem, Guarini in seinem 
Hirten-Spiele/ Marini in seinem Adone, Caporale in seinem spitzigen Spott-Reimen/ 
Fulvio Testi in seinem artigen Gesängen/ Achillini in seinen Sonnetten, Gratiani in
seinem Granata, und hundert andere mehr [--------—] in der Schreibens-Arth nichts
neues vorzeigen können.1

Även katalogen över diktare på nationalspråket härrör till en del från Hof
mannswaldau. Spegel nämner Opitz, Rist, Fleming, »Dantes och Petrarcha, Bel- 
lay och Bartas, Cowley och Chaucer, Spencer och Draiton, Heyns och Cats, 
Huygens och Vondelen». I Hofmannswaldaus katalog finner man bl. a. »Bellay, 
Bartas», Chaucer, Spencer, Draiton, »Heinsius, Cats», »Hügens und Vondelen».1 2 
Spegels diktarkataloger kan alltså icke utan vidare användas som bevis på per
sonlig bekantskap med vederbörande diktare. Den som vill få en inblick i 
Spegels beläsenhet måste gå till andra källor. Icke heller säger Spegels kataloger 
något om hur man i Sverige såg på de utländska moderna diktarna.

Utom de nämnda tyska företalen synes Spegel även ha använt några franska 
sådana för sitt företal. Om sin imitation — Guds Werk och Hwila är ju intet 
annat än en parafras; alltså ej vad man under 1600-talet i allmänhet förstod 
med god imitation — skriver Spegel:
Jag tilstår billigt/ at jag hafwer nyttiat och effterfölgt mångas Anledning/ them iag 
sedan nämpna och uprepa skal/ dock hafwer jag ej låtet leda mig som en blind/ then 
ther ej kan göra Åtskilnad emellan swart och hwjt.

Chapelain, vars imitation ju var av ett annat slag, har i sitt Preface till La 
Pucelle några ord som påminner om Spegels:
Mais, comme d’un costé i’ay suyvi, selon ma foiblesse, le chemin battu par ces excel
lens hommes; de Fautre i’ay soigneusement euité de mettre les pieds sur leurs vestiges.

1 Spegels imitation på denna punkt av Hof
mannswaldau har påpekats av Lamm i Gunno 
Dahlstierna, s. 57, not 1. Lamms uppgift, att 
de tre av Spegel sist nämnda italienska dik
tarna av Hofmannswaldau får samma karak
teriserande omdöme som av Spegel, är som 
framgår ej riktig.

2 I den ena av sina båda stora common- 
placesamlingar (Handskr. V 239 UUB) upp
räknar Spegel under rubriken Poeta de olika 
ländernas förnämsta poeter. Bland de engelska 
finner man där även Donne och Shakespeare. 
Det torde vara en av första gångerna Shake
speare nämns av någon svensk. Åtskilliga av

namnen har Spegel hämtat från Hofmanns- 
waldaus kataloger, men namnet Shakespeare 
finner man ej där. Någon personlig känne
dom om Shakespeares verk behöver uppgiften 
likväl ej vittna om. Spegel kan ha fått nam
net från Morhofs Unterricht von der Teut- 
schen Sprache und Poesie 1682. Det är i det 
sammanhanget värt att påpeka, att Morhof, 
som hämtat uppgiften om Shakespeare från 
Dryden, lär vara den förste tysk, som nämnt 
honom. Se R. Newald, Die Deutsche Littera
tur von Späthumanismus zur Empfindsamkeit, 
s. 409.



Likheten är dock här ej så stor att man kan slå fast att lån föreligger. Det 
kan man däremot beträffande Scudérys företal till Alaric. Om reglerna säger 
Spegel, att han icke »kunnat lämpa them alla til thetta wercket» emedan
alla theras Reglor synes ej wara skiälige eller ljkmätige/ besynnerliga thenna som Tassus 
och Castelvetro gifwit hafwa/ at man uti Poesien bör intet sökia eller förhandla annat 
än thet som kan frögda och förlusta Läsaren / ty på thet Sätt skulle Empedocles, Nican- 
der, Lucretius, Hesiodus, Virgilius, Claudianus, Mantuanus, ja sielfwer Homerus jagas 
bort ifrå Calliopes Dör/ emedan the i sina Schriffter/ brede wid thet som lustigt och 
liufligit är/ hafwa infört många alfwarsamma Lärdomar och nyttiga wetenskaper.

Tassos och Castelvetros diktsyn avvisas även av Scudéry, vars lista på diktare, 
som förenat det roande med det lärande, upptar de flesta av de namn Spe
gel har:
cet Autheur [Castelvetro] dit qu’Empedocles, Lucrèce, Nicandre, Hesiode, Virgile, et plu
sieurs autres qu’il nomme, ne sont pas Poetes, parce que les sciences sont traitées dans 
leurs Ouvrages. Il devoit donc dégrader Homere comme les autres, et plus que les 
autres [-------------].3

Att Spegel skulle ha känt Castelvetros Poetica d’Aristotele vulgarizzata är otro
ligt. Det ligger närmare till hands att tro, att han hämtat sina uppgifter från 
Scudérys bok, som fanns i hans bibliotek och för vilken han andra gånger 
visat stort intresse. En annan passus synes också gå tillbaka på Scudéry. Spegel 
försvarar i företalet sitt val av versmått med den gamla satsen (som han till
skriver Qvintilianus) : emedan det har behagat diktaren att skriva så. Han kom
mer därpå in på den frihet i kompositionen han gjort sig skyldig till och har 
till sist ett ord om svårigheten i att skriva ett epos:
Om tå någor fodrar Skiäl utaf mig hwarföre iag hafwer brukat sådant slags Verser 
heller än andra/ tå hoppas jag honom wara nögd med thetta som Quintilianus gifwer 
wjd Handen/ sic placuit Poetae, ty annat Swar tycker iag intet wara nödwändigt. Noog 
hafwer iag läsit hwilke Verser och Materier bäst öfwereens komma/ såsom och huru 
een Andelig Epopæa bör schrifwas samt thes Episodi tilfogas; Men iag hafwer aldrig 
åstundat thet Nampnet at hållas för Poët, wäl besinnandes thet wara swårt och mödo
samt at winläggia sig om then Konsten/ i hwilken Medelmåttighet warder ej räknat 
för någon Dygd/ utan som een säijer/ ridiculi sunt versus, nisi fuerint admirabiles;

Den fras Spegel tillskriver Qvintilianus förekommer även hos Scudéry, men 
tillskrives av denne Aristoteles och brukas inte som Spegel på tal om versen 
utan om episoderna:
Mais ces Episodes ne doivent pas estre ceux dont parle Aristote: Quia sic Poetae placuit

Spegels ord om episoderna härrör emellertid inte från Scudéry utan från Saint- 
Amant, som i sitt Préfacé till Moyse Sauvé försvarar sin disposition av dikten 
med: »Je sçay ce que demande Lepopée.»4 Sista delen av Spegels anförda passus 
kommer däremot från den franskklassiske teoretikern Rapins Réflexions sur la 
Poétique från 1675, ett verk till vilket Spegel själv hänvisar:
que les vers ne sont pas supportables, quand ils ne sont que médiocres, & qu’ils sont 
ridicules, dès qu’ils ne sont pas admirables5

3 G. Scudéry, Alaric, 1655, Préfacé (opagi- 4 M.-A. G. de Saint-Amant, Moyse Sauvé.
nerat). (Œuvres complètes, II, 1855, s. 140.)

5 R. Rapin a. a., s. 75 f.
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Betydligt viktigare än inflytandet från de franska teoretikerna är inflytandet 
från Cowley. Som en anteckning på det exemplar av Cowleys The Works, som 
Spegel ägde och som nu finns i Uppsala universitetsbibliotek, visar, skaffade 
sig Spegel den engelske diktarens arbeten år 1680, alltså flera år innan Guds 
Werk och Hwila kom ut. Från Cowleys Preface to Poems har Spegel hämtat 
en icke liten del av det han säger i sitt företal. Sålunda är den viktiga satsen 
om likheten mellan andlig dikt och världslig direkt övertagen från Cowley. 
Spegel skriver: ·
Wäl weet ia g / at then som skal schrifwa Werldzlige Bedrifter/ måste hafwa så ymnoga 
Tankar/ så uplyst omdöme/ så sedesamma Ord/ så tydelig Ordning, som then ther 
schrifwer Gudeliga saker; Ja at theras Poesie böör hafwa enahanda Klädebonad/ om- 
skönt dhen senares skal wara af bettre och dyyrbarare Tyyg/ hwilket seer tå deswärre 
ut/ så framt thet blifwer utaf en Klåpare illa skurit.

Hos Cowley heter det:
The same fertility of Invention, the same wisdom of Disposition; the same Judgment 
in observance of Decencies; the same lustre and vigor of Elocution; the same modesty 
and majestie of Number; briefly the same kind of Habit, is required to both; only 
this latter allows better stuff, and therefore would look deformedly, if ill drest in it.6

Man kan iaktta, att Spegel återger de engelska termerna med en viss frihet — 
någon svensk terminologi var då ännu ej utbildad. Man kan också lägga märke 
till att Spegel utesluter det femte av Cowleys kriterier, metern, »Number». I 
övrigt är det, som synes, ren översättning.

Från Cowley har Spegel även hämtat det något dunkla talet om skillnaden 
mellan stora dikter och smärre jämte det exemplifierande citatet från Statius. 
Likaså har Cowley bidragit med ordet om att dikten kräver lugn och den bi
fogade bilden av halkyonerna, vilka »kunna intet lefwande Alster frambringa/ 
med mindre liufligit Wäder och stillaste Lugnet ljkasom lokkar them». Det 
mest frapperande är dock, att ett uttalande av Spegel, som mer än något annat 
tyckes vara personligt, även det härrör från Cowley. Spegel nämner, som vi 
redan sett, sina tidigare dikter och skriver om dem:
Jagh bekenner wäl/ at jag på ett och annat sätt hafwer öfwat mit Nämme uti Rjm- 
konsten/ men iagh hafwer (wetandes intet genom hwad händelse) förlorat alla sådana 
Öfweschriffter [—  —  —] jagh hölt them i så neesligit wärde/ at iagh blyges wid 
thet iagh schreef nu thetta ärgiriga Ordet/ at jag hafwer förlorat them/ helst emedan 
the woro ey allenast Barnslige utan och Werldzlige.

Cowley brukar nästan exakt samma ord:
I know not by what chance I have kept copies of them; for they are but a very few 
in comparison of those which I have lost [------------- ] for which I am so little con
cerned, that I am ashamed of the arrogancy of the word, when I said, I had lost them.

Haquin Spegels företal till Guds Werk och Hwila visar sig alltså vid när
mare undersökning icke vara mycket mer än en mosaik, sammansatt av stycken, 
som hämtats från ett flertal utländska diktföretal och poetiker. Dess självstän-

0 A. Cowley, The Works, 1678, Preface to Poems (opaginerat).



dighet är ännu ringare än samtida motsvarigheters. Den som ur företalets satser 
vill utläsa personliga åsikter möter ännu större svårigheter än han möter vid 
studiet av de flesta andra 1600-talstexter. Mosaikteknik är Spegel visserligen 
inte ensam om, men det är dock sällsynt att bitarna fogats samman med så 
små ändringar som hos Spegel.7

Vågar man överhuvud utläsa en personlig mening ur ett ord som visar sig 
vara direkt övertaget, så som Spegels ord om de förlorade dikterna? Täcker 
sådana ord något faktiskt? Det händer lätt att forskaren, när han ställs inför 
fakta som de i denna uppsats påvisade, grips av misströstan och känner sig 
tvingad att nöja sig med att konstatera hur litet självständig hans text är.

Enligt min mening får forskaren likväl inte stanna därvid. Han måste även 
undersöka den funktion mosaikbitarna har. I den text som här studerats är det 
tydligt, att mosaiktekniken främst tjänar ett formellt syfte. Spegel har sökt kom
ponera sitt företal så, att det med de bästa medel skapade den effekt hos läsa
ren, som han ville åstadkomma. Därför har han i företalets första del följt det 
gängse mönstret för ett lovtal till poesien, det mönster som hans läsare var 
vana vid. Hos Lohenstein har han funnit formuleringar och bilder, som bättre 
än andra tycktes honom lämpade att verka den åsyftade effekten. Det är här 
inte, som i anslutningen till det generella mönstret för lovtalet, fråga om att 
läsaren skulle känna igen något —  tvärtom bör Spegel ha räknat med att läsa
ren icke kände Lohenstein: han har inte gett någon hänvisning till honom. 
Då Spegel längre fram för in talet på förlorade dikter, är det emedan detta 
var en topos i företalen. Dess plats i företalen bestämdes av att den nya, pre
senterade dikten därigenom blev ställd i relief: då författaren nämner sina tidi
gare dikter och sin låga värdering av dem, kommer läsaren att tro, att den 
nya dikten icke kommit till utan föregående övning, att den utgivits emedan 
den ensam var värd att utgivas, att författaren således sett kritiskt på sina alster. 
Då Spegel i detta fall använder Cowleys ord är det, får man tro, emedan han 
hos Cowley fann den bästa form av denna topos han kände.

Det är denna synpunkt man, efter vad jag kan se, främst måste lägga på 
texter av det slag som analyserats här. Tyngdpunkten ligger i syftet. Det är i 
syftet man finner det personliga. De enskilda ställena måste betraktas som 
underordnade syftet och man får inte ur dem omedelbart utläsa personliga 
meningar. De kan utsäga något faktiskt, t. ex. om författarens uppfattning eller 
timade händelser —  författaren väljer ju själv sina mosaikbitar — men de 
behöver inte göra det. Deras värde som vittnesbörd om något kan bestämmas 
först sedan man undersökt om de har motsvarigheter på andra håll i författarens 
produktion, där de uppträder i andra funktioner.
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7 Ett exempel må anföras jämte ett prov 
på hur man icke får använda dylika. Mark- 
wardt anför i sin Geschichte der deutschen 
Poetik, I, s. 138, ett ställe från Tscherning, 
där denne tillråder bildandet av nya ord 
»wann es mässig geschihet» och ser i re
servationen »Einschlag der kritischen Besinn-

lichkeit Tschernings». Så gott som varje re
kommendation av nya ord i 1600-talets poe- 
tiker är emellertid försedd med en dylik re
servation. Till yttermera visso utgör Tscher
nings ord en direkt översättning av Ronsards 
råd i Preface svr La Pranciade.


