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IN G E  JONSSON

William Empson, John Milton och Vår Herre

Den debatt kring litteraturforskningens mål och metoder, som med större eller 
mindre energi bedrivits under detta århundrade och som på de senaste åren flam
mat upp i så gnistrande fyrverkerier i vårt land, bör ha gjort ett något förbryl
lande intryck på intresserade utomstående. För illasinnade betraktare torde grälen 
ha verkat starkt stimulerande: äntligen avslöjas det som metodologiska puritaner 
alltid predikat, att ämnet litteraturhistoria med poetik saknar vetenskaplig skärpa 
och att dess företrädare inte kan enas om vad de egentligen skall syssla med. 
För sympatiskt stämda åskådare kan den frenetiska debatten i stället ha fram
stått som ett bevis på ämnets attraktionskraft och livsduglighet: att dess före
trädare är väl medvetna om de oerhörda svårigheter, som ett vetenskapligt stu
dium av diktningen innebär, känns betryggande, och att det uppstår gnistbild- 
ning, när vapnen slipas, är bara naturligt. Och dessutom, att en vetenskapsgren, 
som mera sysslar med syntesens än reduktionens genier — för att använda Har- 
nacks termer — och som i sin avhandlingsproduktion söker tillämpa grepp i 
korrespondens med det förhållandet, måste få besvärligare problem än de flesta, 
det är lika rimligt.

Men även sympatiska betraktare har sannolikt reagerat mot vissa inslag i dis
kussionen, vilka gjort den mindre fruktbar. Alltför mycket har den präglats av 
stora svep, av summariska domar och snärtiga generaliseringar utan stabilt 
underlag. Det har t. ex. talats om klyftan mellan historisk och estetisk inrikt
ning i högst allmänna ordalag. I Lars Lönnroths stridsskrift får man en känsla 
av att den skiljelinjen är mycket väl utstakad, medan Birger Christofferson icke 
vill göra någon »principiell boskillnad mellan dagskritik, essayistik och littera
turvetenskaplig forskning»; han ger begreppet kritik »samma vida omfång 
som det anglosaxiska begreppet criticismy>, detta bl. a. för att dispositionellt ut
trycka den tesen, att de olika arterna av litteraturbehandling måste lära av var
andra.1 Nu är det väl så, att dessa generella termer inte är klart definierade 
utan tillåter betydande privata tolkningsvariationer: debattörerna talar förbi var
andra. Det är fullt förklarligt, att den som skriver historiografisk kritik av kritik 
och litteraturforskning kan bli så starkt influerad av de granskade objektens 
vaga praxis, att den egna skärpan blir suddig: den förklaringsgrunden kan till- 
lämpas både på Flymans så ofta åberopade bok The Armed Vision och dess 
svenska efterföljare, Christoffersons kritikerundersökning av 1962. Att ett pole-

1 Lars Lönnroth: Litteraturforskningens di
lemma, Uddevalla 1961, t. ex. s. 7 ff., 32-36, 
40—46; Birger Christofferson: Svenska kritiker 
och deras metoder, Sthlm 1962, s. 5. Som en 
motvikt mot dessa generaliseringstendenser är

det av stort värde att få de skilda metodin
riktningarna i litteraturforskningen ordentligt 
detalj belysta, så som skett i Sven Linnérs me
todologiska uppsatser i Samlaren (1961 och 
1962), vilka tydligen skall följas av flera.
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miskt slagträ som Lönnroths Litteraturforskningens dilemma begagnar förenk
lingens konst till övermått sker i full överensstämmelse med genrens krav.

Hos sansade teoretiker som Wellek och Warren eller Kayser möter man vis
serligen mera välavvägda försök att fastställa, var skiljelinjen mellan litteratur
vetenskap och kritik egentligen går, den front om vars existens de flesta är 
överens, och de söker orientera sig längs eklektiska vägar, men trots de talrika 
exemplen blir kartbilden likväl otydlig.2 Med tanke på de väldiga uppgifter 
man tagit sig före är inte heller det överraskande. Ambitionen att lägga stabila 
teoretiska fundament för litteraturstudiet tvingar författarna in på vanskliga kun
skapsteoretiska områden, där man har att bemöta så upplösande teser som att 
det existerar en läsning för varje läsare av en given litterär text, ingen mera 
korrekt än någon annan: innan man kommer till rätta med den sortens rela
tivism, är frågan om kritik eller vetenskap skäligen likgiltig, allt blir ju ändå 
ett subjektivt kaos.

Detta är nu en angelägenhet för ämnets teoretiker, och Wellek och Warren 
har enligt min mening fullgjort den uppgiften väl. När det gäller kritikens 
relationer till litteraturvetenskapen och omvänt, förefaller det lämpligt att söka 
precisera de allmänna intrycken utifrån detaljgranskningar av några typiska fall, 
och som ett bidrag härtill skall i det följande William Empsons behandling 
av Miltons Paradise Lost något diskuteras. Valet kan motiveras på flera sätt. 
För det första hör ju Empson till de mest uppmärksammade gestalterna i modern 
anglosaxisk litteraturkritik: hans debutbok, Seven Types of Ambiguity 1930, be
traktas av Hyman som »a major critical event», och i Hymans fortsatta fram
ställning blir Empsons smala produktion genom sina många uppslag till ett 
nykritiskt ymnighetshorn.3 En liknande hög uppskattning kan man påträffa i 
ett nyutkommet danskt arbete om modern litteraturkritik och litteraturveten
skap, där uttryck som »eminent tekstanalytisk begavelse» och »den aestetiske 
semantiker» illustrerar värderingen: på motsvarande vis beskrivs Empsons egen
art i Christoffersons bok.4 Såsom bl. a. Örjan Lindberger framhållit, har Emp
sons ambiguities även en funktion som estetiskt värderingsinstrument, och trots 
en viss vag försiktighet i uttalandena om denna sida av mångtydigheternas väsen 
har Empsons uppslag blivit det mest kända och produktiva elementet i hans 
kritik: med hjälp av detta kriterium har t. o. m. en utgivare av Spegels Guds 
Werk och Hwila sökt rädda biskopens pedagogiska epos åt moderna läsare.5 
Empsons extrema inriktning på close reading gör honom särskilt lämpad som 
exempel, eftersom det från början markerar en klar skillnad, när det gäller 
Miltonforskningen. Läget inom denna, speciellt i fråga om Paradise Lost, är 
ett andra motiv för valet. Studiet av Miltons stora epos har bedrivits från så 
många skilda håll och av så många snävt specialiserade forskare, att man dels 
har mycket svårt att överblicka fältet, dels kan hysa berättigade farhågor för 
att dikten som konstverk håller på att undanskymmas av den lärda bråten.

2 Wellek & Warren: Theory of Literature,
2. ed., New York 1956, kap. IV, s. 26 ff.; 
Wolfgang Kayser: Das sprachliche Kunstwerk,
3. Aufl., Bern 1954, s. 12 ff.

3 S. E. Hyman: The Armed Vision. A  Study
in the Methods of Modern Literary Criticism,
rev. ed., New York 1955, s. 237.

4 Johan Fjord Jensen: Den ny kritik, Khvn 
1962, s. 81 f.; Christofferson, a. a., s. 173.

5 Örjan Lindberger: Tvetydighet hos A:lfr-d  
VistKnd. Ett bidrag till preciseringen av W. 
Empsons teori om '»ambiguities·», Samlaren 
1952, s. 20 f.; Haquin Spegel: Guds verk och 
vila, utg. av Bernt Olsson, Sthlm 1962, s. 9.
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Nu är Empson visserligen inte någon kritiker i vår vanliga uppfattning av 
ordet: sedan ett par årtionden har han verkat som akademisk lärare — från 
1953 som professor i engelska vid universitetet i Sheffield — men utifrån anglo
saxisk praxis representerar han också terminologiskt den attityd, som man med 
en grov approximation kan kalla kritikerns. De verk av Empson, som främst 
kommer att användas för att belysa hans tillvägagångssätt, blir Miltonkapitlet 
i hans andra bok, Some Versions of Pastoral 1935, och Miltons God 1961, 
men även Seven Types of Ambiguity och The Structure of Complex Words 
1951 får lämna material, när så krävs. Förutom av hans lyrik, som av många 
anses betydande och givetvis haft sin inverkan på hans sätt att närma sig dik- 
tarkollegers alster, och en del tidskriftsartiklar består hans utgivna produktion 
av dessa fyra böcker och måste alltså betecknas som relativt liten. Det ger ett 
aprioriskt intresse åt varje nytillskott, och det tredje och sista skälet till ämnes
valet är just den bok om Miltons gudsbegrepp, som Empson publicerade 1961: 
i svensk debatt kan jag inte påminna mig ha sett det uppmärksammat, och det 
kan vara ytterligare ett motiv.

*

När Wolfgang Kay ser i sin utmärkta handbok Das sprachliche Kunstwerk 
skall teckna litteraturforskarens vägeval, börjar han med en Vorbereitung, vars 
första avdelning behandlar problemet om den rätta texten — med Rabelais’ 
berömda metafor i företalet till Gargantua sålunda frågan hur det ben egent
ligen ser ut, i vars innandöme den närande märgen finns, den märg som hun- 
den-bokläsaren vill komma åt. För dem i yrket verksamma är detta en självklar 
utgångspunkt, som visserligen inte på något sätt är problemfri men vars svårig
heter i det dagliga arbetet oftare är av teknisk natur än filosofisk eller — med 
Wellek och Warrens mera precisa term — ontologisk.6 Redan från början blir 
man misstänksam, om man undersöker Empsons praktik i detta avseende. Mil
tonkapitlet i Some Versions of Pastoral heter Milton and Bentley, och det utgår 
följaktligen från den skandal i Miltonforskningens hävder, som den store klas
siske filologen Richard Bentleys edition av Paradise Lost (1726-1732) betecknar. 
Om Bentley som Miltonutgivare har bl. a. Ants Oras och Poul Rubow skrivit 
innehållsdigra och muntrande sidor, och det må vara tillräckligt att erinra om 
några fakta.7 Bentley utgick från att den blinde Milton hade fått sin text, som 
han ju inte kunde korrigera själv, förvanskad dels av slarviga amanuenser, dels 
av en av Bentley uppfunnen utgivare: denne fiktive förfalskare skulle ha in
skjutit en mängd verser av egen tillverkning, vilka är lätta att identifiera genom 
deras allmänna »silliness and unfitness». På dessa och andra grunder »emende- 
rade» Bentley mer än 800 ställen hos Milton, och, säger Rubow, »ikke en af 
hans Ændringer duede».8

Nu är detta tydligen ett alltför hårt omdöme. Efter vad Robert Martin Adams

G Theory of Literature, kap. The Mode of 
Existence of a Literary Work of Art, s. 129 ff.

7 Poul Rubow: Den kritiske Kunst, Khvn 
1938, s. 74—77; Ants Oras: Milton’s Editors 
and Commentators from Patrick Hume to 
Henry John Todd (1695-1801). A Study in 
Critical Views and Methods. Acta et Com-
7 -  634044 Samlaren 1963

mentationes Universitatis Tartuensis B, H u 
maniora, XX, D orpat 1929, s. 50-74· Jfr 
även Robert M artin Adams: Ikon: John M il
ton and the Modern Critics, Ithaca, New York 
1955, kap. Empson and Bentley: Scherzo, s. 
112—127.

8 A. a., s. 77.
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visat i sin bok John Milton and the Modern Critics har flera av Bentleys änd
ringar accepterats av moderna utgivare, men naturligtvis gäller det smärre de
taljer.9 Det hemskaste exemplet på Bentleys textändringar är som bekant slut
raderna: Adam och Eva har efter alla själsskakningar i samband med synda
fallet och de teologiska konferenserna i dess spår anträtt sin vandring ut ur lust
gården, och Miltons slutackord ansluter harmoniskt till stämningen av övergiven
het och melankoli:

They hand in hand with wandring steps and slow,
Through Eden took thir solitarie way. (XII: 6 4 8 -6 4 9 )

Men Bentley hade en helt annan syn på våra första föräldrars väg ut i den 
värld, som i den tidens fullbordan han själv upplevde skulle komma att be
skrivas som den bästa av alla tänkbara. Adams anför ett stycke av hans karak
teristiska kommentar till de citerade raderna:
Why wand’ring? Erratic Steps? Very improper: when in the Line before, they were 
guided by Providence. And why Slow ? when even Eve profess’d her Readiness and 
Alacrity for the Journey, 614: . . .A n d  why their solitary W ay? A ll Words to represent 
a sorrowful Parting? W hen even their former Walks in Paradise were as solitary, as 
their Way now .. -1

Utifrån denna grundinställning kan han komma fram till följande emendation, 
ryslig att skåda i sin hurtiga emigrantstämning:

Then hand in hand with social steps their way 
Through Eden took, with heav’nly comfort cheer’d.

Men med så förfärliga exempel för ögonen blir också en reaktion som Vir
ginia Woolfs förståelig, när hon frågar sig, om man egentligen kan lita på 
dessa berömda klassiska filologers verksamhet inom deras eget verkliga forsk
ningsfält.2 Det är emellertid ett helt annat problem, och det vore säkert obe
fogat att dra några slutsatser av analogikaraktär i den frågan.3

Emellertid är det helt uppenbart, att Bentleys edition icke kan erbjuda någon 
rätt text, detta även om man accepterar några av hans detaljkorrigeringar. Det 
har naturligtvis inte heller Empson menat, men lika fullt utgår han från denna 
upplaga, och skälet är, att Bentley »raised several important questions about 
Milton’s use of language, that no one could answer them at the time, and that 
it is still worth while to look for the answer».4 Sökandet efter dessa svar bedrivs 
med hjälp av en samtida opponent mot Bentley, Zachary Pearce (1690-1774), 
vilken f. ö. också var klassisk filolog, lycklig utgivare av bl. a. Cicero och Longi
nus.5 Denna samhörighet i profession synes ge en rimlig förklaring till det för-

9 A. a., s. 94 ff. En viktig och ganska all
mänt accepterad emendation (dock ej i The 
Columbia Milton, som följer 1674 års upp
laga) finns i bok VII, när det gäller de le
vande varelsernas födelse ur jorden: Let 
th’Earth bring forth Foul living in her 
kinde, / Cattel and Creeping things, and 
Beast of the Earth, / Each in their kinde 
(VII: 451—453). Men fåglarna har redan ska- 
pats (i VII: 391-394), och för att undvika 
upprepning ändrade Bentley Foul till Soul,

detta med stöd av Vulgatas version av Gen. 
1: 24, där »levande varelse» återges med anima.

1 Anf. efter Adams, a. a., s. 126.
2 Anf. av Empson i Some Versions of 

Pastoral, see. impr., London 1950, s. 149.
3 Jfr Oras, a. a., s. 54, och Rubow, a. a., 

s. 73 f.
4 Some Versions of Pastoral, s. 149.
5 Dictionary of National Biography XV, 

s. 596 f.



William Empson, John Milton och Vår Herre 99

hållande, som Empson finner anmärkningsvärt, nämligen att Pearce är den ende 
av de många samtida Bentleyangriparna, som icke helt sätter sin lit till grov 
ironi; den inverkan, som Pearces klassiska erudition haft på hans Miltontolk
ning, har också framhållits av Ants Oras.6 Bentley och Pearce kommer oftast 
till olika resultat, men deras ytterst rationalistiska läsningar är principiellt iden
tiska. Pearce begagnar aldrig den musikaliska effekten, klangen som argument 
för att försvara dunkla passager, såsom moderna kritiker ofta gör och t. o. m. 
Bentley ibland. Och detta är nu en mycket stor förtjänst i Empsons ögon. Redan 
i inledningskapitlet till Seven Types of Ambiguity avvisar han med stor energi 
vad han kallar Pure Sound-teorin, dvs. åsikten att poesins innehåll inte spelar 
någon roll utan att dess värde ligger i klang och atmosfär, och åt liknande 
polemik är en stor del av The Structure of Complex Words anslagen.7 I debut
boken finner man i detta sammanhang en deklaration, som ständigt anförs i 
hithörande litteratur: »unexplained beauty arouses an irritation in me, a sense 
that this would be a good place to scratch».8 Bentleys och Pearces textändringar 
har just den goda egenskapen, att de anger, var detta skrapande på den miltonska 
texten bör sätta in, och detta är för Empson en merit så stor, att den undan
skymmer det faktum, att båda faktiskt förvanskar texten.

Ett så pragmatiskt förhållande till den filologiska sanningen ter sig äventyr
ligt och ger en underlig belysning åt de gängse omdömena om Empsons inrikt
ning på »filologiskt noggranna textstudier».9 Emellertid är det värt mödan att 
se något närmare på detaljerna, innan något domslut avkunnas. Empson börjar 
med en del exempel, där han anser, att Bentley har alldeles rätt i sin textkritik, 
och därefter övergår han till sådana, där filologens frågetecken visserligen är 
befogade men där lösningen ändå rättfärdigar diktaren, ehuru det sker till ett 
mycket högt pris: textens snårighet säges nämligen bero på att Milton inte fullt 
fattade sina egna idéer, diktaren var kluven i sina sympatier, och det skänker 
en poetiskt värdefull spänning åt hans verk: resultatet blir en hög komplika- 
tionsnivå, som är svår att teoretiskt försvara men lätt att känslomässigt upp
leva.1 Denna grundtes återvänder i teologisk tillämpning i den nya Miltonboken, 
varom mera i fortsättningen. Vad nu först gäller detaljer, där Empson finner 
Bentleys kritik berättigad, om också inte emendationerna, är de främst sådana, 
där Milton konkretiserar det abstrakta alltför långt. Så t. ex. ogillar han — lik
som de flesta andra Miltontolkare — den episod i bok V, där ängeln Rafael, 
Guds sändebud, dinerar med Adam och Eva på lustgårdens frukter och disku
terar änglarnas matvanor med dem. Samtalet störs inte av några hänsyn till att 
den vegetariska födan skall kallna — no fear lest Dinner coole, som det heter 
i rad 396. Detta finner Bentley högst anstötligt, och han ger en skarp hänvis
ning till det motsatta lägrets andeväsen, sådana de skildrats i bok II: »If the 
Devils want feeding, our Author made poor provision for them in his Second 
Book; where they have nothing to eat but Hell-fire; and no danger of their 
dinner cooling.»2 Empson instämmer: här har Milton överskridit gränserna för 
det poetiska, och Bentleys kommentar ter sig för honom som en fnysning, värdig

0 A. a., s. 90 f. s Seven Types of Ambiguity, s. 9.
7 Seven Types of Ambiguity, 3. ed., Edm- 0 Christofferson, a. a., s. 173. 

burgh 1961, s. 8 f.; The Structure of Complex 1 Some Versions of Pastoral, s. 152 f. 
Words, London 1951, passim. 2 Ibid., s. 153.
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Miltons egna näsborrar. I fortsättningen möter en hel rad liknande exempel. 
Vad som förvånar är, att det kanske oftast avhånade provet på denna alltför 
grova konkretisering inte finns med, nämligen Satan som artillerieldledare under 
slaget i himlen, vilket Rafael berättar om i bok VI; om detta hade Samuel 
Johnson hårda ord att säga, och hans omdöme upprepas av de flesta.3 Dock 
icke av alla. I Hänförds A Milton Handbook finns t. ex. ett generellt försvar, 
som kan vidgas till att gälla också de här kritiserade konkretionerna, nämligen 
en hänvisning till Miltons grundläggande strävan att parallellisera de himmelska 
och de jordiska tingen och förloppen.4 Ett slags korrespondenslära sålunda: na
turligtvis kan den inte i sig själv ha tvingat Milton att ta fram alla trivialiteter 
till poetisk behandling, och kritiker som Bentley, Johnson och Empson kan ha 
rätt i att de verkar poetiskt störande, men att Milton skulle ha saknat medvetna 
motiv för sin gärning är föga troligt. I varje fall kunde en hänvisning till exem
pelvis Hanford ha varit på sin plats, men sådana är nästan obefintliga hos 
Empson, såsom ytterligare skall belysas i det följande.

Genom att ta upp dessa enligt hans mening befogade kritiska synpunkter 
från Bentley har Empson understrukit sin principiella sympati för den gamle 
filologen, och han kan därefter med liknande välvilja närma sig de mest ab
surda textändringar. Därvid kan han också använda sig av en teknik, som han 
drivit till virtuositet i Seven Types of Ambiguity, nämligen den elaborerade 
utläggningen av ordlekar och vitsar, puns. Ett exempel från bok IV i Paradise 
Lost visar Empsons subtila läsning i dess mest förföriska gestalt. Satan har just 
lyckats ta sig in i paradiset och får där besked om det förbjudna kunskapsträdets 
existens, varefter han planlägger sitt angrepp mot människorna. Under tiden an
länder ängeln Uriel, som sig själv ovetande visat Satan vägen i slutet av bok III 
och först nu fattat, vem den frågvise rymdfararen verkligen var, till änglavakten 
vid lustgårdens port och riktar en maning till skärpt observation till dess befäl
havare, ängeln Gabriel. Uriels ankomst skildras sålunda i det utskurna citatet 
hos Empson:

Thither came Uriel, gliding through the Eev’n
On a Sun beam. (IV: 555 -556 )

Efter citatet anförs direkt Bentleys resonemang, som går ut på att ordet Evening 
aldrig kan tjänstgöra som rumsangivelse, aldrig kan beteckna någon rymd att 
glida igenom: i så fall kunde man lika gärna säga, att Uriel kom glidande ge
nom klockan sex. Men det är inte heller Milton utan den olycksalige boktrycka
ren-utgivaren som varit framme; naturligtvis, säger filologen, skall det stå gliding 
through the Heaven. Pearce accepterar inte denna ändring utan framhåller, att

3 Samuel Johnson: Lives of the English 
Poets, ed. by A. Waugh, Oxford Univ. Press 
1912, s. 133: »The confusion of spirit and 
matter which pervades the whole narration of 
the war of heaven fills it with incongruity; 
and the book, in which it is related, is, I 
believe, the favourite of children, and gradu
ally neglected as knowledge is increased.» För 
Johnsons värdering av Bentleys utgåva, se 
ibid., s. 130.

4 J. H. Hanford: A Milton Handbook, 4. 
ed., New York 1947, s. 205 ff.: »He intends

to suggest that the last end of war is like 
its beginning —  bestial, anarchic, inconclusive. 
The utmost refinements of scientific slaughter 
are but a mask of chaos and can only end 
in a disruption of the orderly civilization of 
which they are the product» (s. 206). Jfr även 
en intressant uppsats av H. V. S. Ogden i 
Journal of the History of Ideas 1949, s. 180 f. 
(The Principles of Variety and Contrast in 
Seventeenth-Century Aesthetics, and Milton’s 
Poetry.)
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den del av jorden, där det råder afton, ju är ett rum och att man därför kan 
begagna detta figurliga tal, särskilt som det astronomiska perspektivet i detta 
fall är betryggande. Empsons lösning är en annan och vid första påseendet mycket 
elegant. Det poetiska ordet Even för afton innehåller en ordlek, som övertonande 
associerar till adjektivet even, jämn. Ängeln kom glidande på en nästan jämn, 
alltså en horisontell solstråle i solnedgångens timma: »the pun gives both Uriel 
and the sunset a vast and impermanent equilibrium; it is because of the inevitable 
Fall of our night that he falls to earth, in the hush and openness of evening, 
himself in a heroic calm».5

Detta skulle enligt min mening kunna ge en obestridligen rikare innebörd 
åt texten, en ny aspekt av stort poetiskt värde: det majestätiskt svävande i ängelns 
stilla sjunkande parallelliseras med det sakta fortskridande mörkret. Men tyvärr 
stämmer denna vision mycket illa överens med texten, om man nämligen läser 
hela sammanhanget. Empson sätter punkt efter Sun beam, i verkligheten skall 
det vara ett komma, och den relevanta kontexten ser ut på följande sätt:

Thither came Uriel, gliding through the Eeven
On a Sun beam, swift as a shooting Starr
In A u tu m n  thwarts the night, when vapors fir’d
Impress the Air, and shews the Mariner
From what point of his Compass to beware
Impetuous winds: he thus began in haste. (IV: 555 -560 )

Bildspråket talar ju i denna fortsättning om något så fjärran från den heroiska 
stillheten i Empsons utläggning som stjärnskottet i höstnatten, ett tecken till 
sjömannen att stormvindar nalkas, och ängeln talar i andfådd brådska med sin 
vaktkollega. Solstrålen kan sålunda knappast vara svagt lutande, nästan jämn, 
som Empson påstår, utan motsatsen: och det torde vara omöjligt att längre 
höra den överton, som samklingar med adjektivet even, jämn.

Denna passage hör till dem, som har gått oskadda förbi Adams’ eljest mycket 
skarpögda granskning, och det skall gärna erkännas, att avsikten med exemplet 
från början var att illustrera, hur eleganta resultat Empson kunde nå med Bent
ley som inspirationskälla. Det tycktes mig, som om tolkningen av denna fler- 
tydighet inte heller skulle utmärkas av den farliga egenskap, som t. o. m. den 
mot Empson så välvillige Hyman framhållit, nämligen att jakten på ambiguities 
— eller plurisignations som Philip Wheelwright mera precist vill kalla de här 
fenomenen —  kan drivas ad infinitum absurdum; eljest är den risken givetvis 
större än vanligt, när det gäller ett epos på mer än 10 000 rader, såsom Adams 
också påpekat.6 Men en kontroll gav alltså till resultat, att exemplet i stället 
fick komplettera den redan förut skrämmande långa lista över felcitat, felaktiga 
hänvisningar och inadekvata tolkningar som Adams presenterat i sin mycket 
läsvärda lilla bok.7 Tillsammantagna ger sådana iakttagelser en högst tvetydig 
innebörd åt Hymans omdöme om Miltonavsnittet i Empsons bok: det kallas 
»one of the most brilliant and ingenious chapters of Some Versions of Pastoral».8

I samband med textproblemen i Paradise Lost finns det anledning att något

5 Some Versions of Pastoral, s. i5 7 f . (cit. 7 A. a., s. 114H.
s. 158). 8 A. a., s. 253.

0 Hyman, a. a., s. 276 f.; Adams, a. a., s.
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dröja vid ytterligare ett par inslag i Empsons framställning. I det sinnrika för
svar för Evas handlingssätt, som han bygger upp i sin senaste bok Milton’s God 
efter förebud i pastoralboken, framhåller han parallellen mellan Satans upp
trädande i Evas dröm i början av bok V (28-93) och Rafaels tal till makarna 
längre fram i samma bok (469-505), och särskilt understryker han, hur den 
ofullständiga komparativsatsen as wee begagnas på analogt vis i V: 79 och V : 499. 
Iakttagelsen är helt säkert riktig i stort: Milton har velat ge eftertryck åt kon
trasten mellan frestaren, som vill fördärva Guds planer, och den trogne ängeln, 
som i stället predikar lydnaden och förkunnar ordningens evangelium på ett 
sätt, som direkt associerar till den homeriska catena aurea, med vilken nypla- 
toniker som Macrobius brukade illustrera det universella sammanhanget.9 Det 
finns ju flera exempel på dylika kontrastkorrespondenser i Paradise Lost, och 
den här parallellen har givetvis observerats tidigare, men Empson anser sig — 
förmodligen med rätta -— vara den förste som sett den detaljerade överensstäm
melsen mellan de båda as wee-satserna, vilka, som han säger, avskilts med 
komma och där pronominet stavats med dubbeltecknad vokal i emfatisk avsikt, 
»given Milton’s double E for emphasis».1 Den formuleringen anger, att Empson 
uppfattar denna stavning som ett uttryck för en genomförd princip, och den 
tolkningen stöds ytterligare av vad som sägs i bokens förord, att han har mo
derniserat Miltons ortografi utom i några fall, och till dem hör just dessa emfa
tiska hänsyn: pronominet me nämns där som exempel.2

Rent allmänt kan man konstatera, att det skall uppmärksamma läsare till 
för att fästa sig vid ett så obetydligt språkelement som en ofullständig kom
parativsats med 420 raders mellanrum och att det följaktligen är synnerligen 
vanskligt att dra några slutsatser om diktarens avsikter: varför skulle han här 
sätta sin lit till fläderpipans drill, när han eljest disponerade över den åskande 
orkanen? Det väsentliga är emellertid inte detta utan Empsons reservationslösa 
antagande, att man kan fastställa emfatiska stavningsprinciper i Paradise Lost, 
särskilt då i fråga om dessa personliga pronomina: he-hee, she-shee, we-wee osv. 
Det är ett problem, som har diskuterats ända sedan herrarna Richardsons utgåva 
av eposet från 1734 och som aktualiserades genom Helen Darbishires edition 
1952.3 I just det här speciella fallet överensstämmer bruket i båda de upplagor, 
som Milton själv upplevde, 1667 och 1674 —  båda har sålunda dubbeltecknad 
vokal — men i övrigt är växlingarna i Miltons praxis sådana, att det metodiskt 
säkraste torde bli att avföra tron på emfatiska stavningar från diskussionen. Om 
detta kan Empson icke ha varit okunnig, bl. a. därför att Adams har ett utförligt 
resonemang om textproblem av den arten, och Empson ger i sin inledning till 
Milton’s God en visserligen otroligt överlägsen men dock hänvisning till dennes 
arbete.4

0 Milton’s God, London 1961, s. 147 ff.; 
Macrobius: Comment, in Somnium Scipionis 
I: 14, 15, anf. i A. O. Lovejoy: "The Great 
Chain of Being, 3. print., Harvard Univ. Press 
1948, s. 63 och 341.

1 Milton’s God, s. 150.
2 Ibid., s. 7.
3 Jfr Adams, a. a., s. 61-76, och Oras, a. a., 

s. 126 f.
4 Milton’s God, s. 14 f. Empson är ytterst

hånfull mot Adams’ försök att rensa Milton
bilden från 1800-talsliberalismens påmålningar 
och återför denna strävan på politiska orsa
ker, dvs. på den reaktionära antiliberalismen, 
och sammanfattar: »We in England should 
feel grave sympathy for the predicament of 
our American brothers, but need not I think 
puzzle our heads a great deal over its in
tellectual effects.»
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I The Structure of Complex Words finns ett helt kort kapitel om Paradise 
Lost, som diskuterar användningen av ordet all och hur den skall kunna be
skrivas på annat sätt än genom en rent emotionell språkteori. Empson har obser
verat ordets höga frekvens, vilken dock med rätta anses föga överraskande i ett 
diktverk som handlar om »all time, all space, all men, all angels, and the justifica
tion of the Almighty». Men Milton hade utbildat sin karakteristiska förkärlek 
för ordet redan i Comus, och det tyder enligt Empson på att det passade hans 
temperament, som tillhörde »an absolutist, an all-or-none man».5 Själva ljudet 
och dess fonetiska tillblivelseprocess anses ha samband med eposets hela tema, 
och Milton sägs begagna ordet all, »whenever there is any serious emotional 
pressure».6 Men detta känslotryck kan även lättas genom assonanser till all, 
vilka endast låter ana en ^//-känsla under samklingande språkljud. På det sättet 
får känslan bakom ordet en ännu högre frekvens, och en speciell vikt lägges 
vid att ljudet ingår i eposets centrala motiv, the Vall. På ett ställe sägs Milton 
göra en direkt ordlek av detta förhållande:

Forsaken of all good, I see thy fall! (V: 878)

Återigen ger en kontroll av textsammanhanget ett annat intryck, hellre än att 
tala om en medveten ordlek tvingas man att uppfatta sammanfallet av all och 
fall i samma rad som en assonerande stilprydnad. Stället finns i slutet av bok V, 
i Rafaels skildring av hur Abdiel avvisar Satans revolutionsappell före striden 
i himlen:

O alienate from God, O spirit accurst,
Forsak’n of all good; I see thy fall
Determind, and thy hapless crew involv’d
In this perfidious fraud, contagion spred
Both of thy crime and punishment: (V: 877 -881 )

Överklivningen åstadkommer, att tyngdpunkten icke kommer att vila på fall 
som med Empsons återgivning utan på Determind, på allmaktens beslut. De 
halsbrytande spekulationerna kring all och fall kan givetvis avföras som obevis
bara detta påpekande förutan, men exemplet blir ett nytt belägg för hur Emp
sons »filologiskt noggranna textstudier» kan se ut i verkligheten.7

Tanken bakom Miltonavsnittet i The Structure of Complex Words är — vid 
sidan av diskussionen om symboliska och emotionella språkteorier i Ogden— 
Richards’ mening — att visa, hur ordet all suggererar poetiska flertydigheter 
i Miltons epos. Den hypotesen återkommer i Milton’s God, ehuru i överras
kande sammanhang. Empson identifierar med all rätt en allusion till 1 Kor. 15: 28 
i rad III: 341 i Paradise Lost — God shall be All in All — och upprepar sitt 
påstående att »all is rather a pet word in Milton’s poetry», men han underlåter 
att diskutera den förvisso besvärande frågan, hur detta Paulusord om tusenårs- 
riket skall kunna förenas med den dolda ordlek på Fall, som han tidigare talat 
om.8 På detta sätt skulle man kunna fortsätta länge än med genomgången av 
textdetaljer, men det sagda må tillräckligt tydligt ha visat en genomgående 
svaghet i Empsons tillvägagångssätt, nämligen att en blick på hela textsamman

5 The Structure of Complex Words, s. 101; 7 Ibid., s. 103 f.; Christofferson, a. a., s. 173.
jfr Adams, a. a., s. 116. 8 Milton’s God, s. 133 ff.

0 Ibid., s. 102.
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hanget ofta ger ett diametralt motsatt intryck. Med en av Empsons favoritför
fattare, Pope, kan den givna kritiken utmärkt sammanfattas:

Thus Criticks, of less Judgm ent than Caprice,
Curious, not K now ing, not exact, but nice,
Form short Ideas; and offend in Arts 
(As most in Manners) by a Love to Parts.9

*

Av det föregående torde också ha framgått, att redovisningen av tidigare 
forskning delvis är obefintlig och alltid högst bristfällig: ibland finns det blott 
alltför starka skäl att misstänka bristfällig kännedom som den enklaste för
klaringen till det förhållandet; kritikern är mer curious än knowing. Huruvida 
det gäller också den uppsats, som nu skall något uppmärksammas, är svårt att 
avgöra. Att den saknas i boken om Miltons Gud kan också bero på att Empson 
är så märkligt ointresserad av att studera helheter, i detta fall den kompositio- 
nella strukturen. I vilket fall har den sitt stora intresse därigenom, att den an
tyder, hur ett studium av textens disposition kan få konsekvenser för den teolo
giska problematik, som utgör ämnet för Empsons senaste bok och som strax 
skall behandlas. Den uppsats det gäller är Torontoprofessorn Arthur Barkers 
Structural Pattern in Paradise Lost 1949.1 Eposets tredelade ämne — disobedience 
and woe, till restoration, som invokationen till den himmelska musan i bok I 
kan sammanfattas — ger Barker omedelbara associationer till Eneiden (Trojas 
fall, hjältens irrfärder, till dess den nya staden grundlagts), och denna Miltons 
medvetna anpassning efter ett vergilianskt paradigm ter sig för Barker så be
tydelsefull, att han ifrågasätter, om någon kan uppleva Paradise Lost helt och 
fullt utan att känna närvaron av detta mönster: det är sålunda en lärd, littera
turvetenskaplig värdering. Men överensstämmelsen med Eneiden är inte så lätt 
att urskilja med blotta ögat. Addison, som jämförde de båda eperna med varann 
använde också en annan bild, när han talar om den tionde boken i Paradise 
Lost (1674 års upplaga) som sista akten i en väl uppbyggd tragedi, medan de 
två sista böckerna markerar en nedgång i den poetiska intensiteten. Barker frågar 
sig nu —  och svaret blir uppsatsens tes —  om Miltons omdisponering av sitt 
epos från 10 böcker 1667 till 12 år 1674 kan förenas med bägge dessa jäm
förelser, med både tragedin och det vergilianska mönstret sålunda: har Milton 
efter 1667 upptäckt ett mönster i sitt verk, som den ursprungliga indelningen 
i tio böcker tenderat att undanskymma?2

Denna tioboksindelning uppväcker omedelbart jämförelser med dramat och 
med de neoklassiska teorier i italiensk estetik, som nära förenade de episka och 
tragiska genrerna. 1667 års upplaga innebär enligt Barkers mening ett fast orga
niserat fem akters epos, vilket manifesterar vad som då ansågs vara Aristoteles’ 
fordran på dramatisk struktur. Akt I innesluter Satans uppvaknande i helvetet

9 A n Essay on Criticism, 285-288; The 
Poems of Alexander Pope, vol. I, ed. by E. 
Audra and A. Williams, London 1961, s.
271·

1 Philological Quarterly, vol. XXVIII, 1949, 
s. 17-30. Uppsatsen finns i litteraturförteck
ningen i Gunnar Qvarnström: Dikten och den

nya vetenskapen, Lund 1961, s. 291; den synes 
dock icke ha utnyttjats i texten. För det Ver- 
giliusinflytande, som Barker urskiljer, se även 
Davis P. Harding: The Club of Hercules. 
Studies in the Classical Background of Para
dise Lost, Urbana 1962.

2 Ibid., s. 21.
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och hans radslag för intrigen mot människorna samt hans resa till universum 
(bok I och II). Akt II för honom till jorden och gestaltar de första försöken 
att sätta planerna i verket (bok III och IV). Akt III är en tillbakablickande 
akt, som berättar om kriget i himmelen och Satans nederlag (bok V och VI). 
Akt IV, som består av bok VII och VIII, är den avgörande: den omfattar Ra- 
faels beskrivning av skapelsen och insceneringen av syndafallet. Detta är dramats 
peripeti. Akt V ger de omedelbara följderna av syndafallet (bok IX) och Mikaels 
profetia samt utdrivandet ur paradiset (bok X). Detta mönster svarar, efter vad 
Barker kan visa, nästan helt perfekt mot vad Sir William Davenant kräver av 
ett epos i sitt viktiga företal till Gondibert från 165 o.3 I detta dramatiska 
schema kom tyngdpunkten att vila vid akt IV, såsom Davenant också rekom
menderade, dvs. vid Satans seger och syndafallet, och Barkers kommentar före
faller i högsta grad relevant för den skola av Miltonuttolkare, till vilken Empson 
så tveklöst anslutit sig: »It seems a pity that the Satanic interpreters of Paradise 
Lost have not generally been familiar with the five-act epic theory, or with 
Davenant’s preface, or with the 1667 edition, when such satisfaction of prob- 
abilities might have been theirs.»4

Frågan blir nu, om Milton genom sin nya indelning i 1674 års version ville 
förändra denna tyngdpunkt och därmed de tragiska konsekvenserna av peripetin. 
Det skulle i så fall ha skett genom att det nya mönstret kunde suggerera andra 
slutsatser än det tidigare, eftersom inga viktiga tillägg gjorts i de femton rader, 
som skiljer de båda upplagorna kvantitativt. De böcker, som delades, var VII 
och X, och effekten av detta blir för Barker avgörande för bedömningen av 
hela uppbyggnaden. Dels uppstår det bättre balans mellan de båda hälfterna, 
dels blir indelningsmöjligheterna flera. Det kan nu urskiljas sex grupper, var
dera om två böcker. De tre första kvarstår givetvis oförändrade från 1667 års 
upplaga, men den fjärde presenterar inte längre skapelsen och syndafallet sam
tidigt utan skapelsen och Adams insikt om sin egen (dvs. om människans) ställ
ning i Guds skaparplan. Den femte gruppen omfattar Adams fall och hans ånger, 
och den sjätte ger en vision av människans elände, Mikaels profetia och utdri
vandet ur Eden. Läsrytmen i ett så digert epos blir, som Barker klokt anmärker, 
beroende av denna gruppering, eftersom de flesta läsare torde vila vid slutet 
av varje bok och grupp av böcker. I 1667 års version kommer han då att vila 
vid syndafallet, och om han ser sig bakåt i sin läsupplevelse, kan han komma 
att uppfatta sina tidigare pauser som förberedelser till just detta. Men i 1674 
års edition vilar läsaren på motsvarande ställe vid Adams insikt om sin egen 
situation och om kärleken. Längre fram dröjer han vid Adams och Evas för- 
krosselse —  contritio cordis, den nödvändiga förutsättningen för att deras hopp 
om barmhärtighet skall gå i uppfyllelse. Det messianska framtidshoppet ges på 
detta sätt större emfas, och den läsare, som nu blickar bakåt, kan erinra sig de 
talrika tidigare antydningarna om Sonens kommande härlighet — är han klas
siskt bildad, som de samtida läsarna helt säkert var, associerar han utan svårig
het till Eneidens ständigt återkommande profetior om Roms strålande framtid.

Ännu ett vergilianskt mönster framträder 1674. Originalversionen kan bara

3 Ibid., s. 21 ff.; jfr E. M. W. Tillyard: The 4 Ibid., s. 23.
En glis h Epic and its Background, London 1954* 
s. 428 f. och 459 ff.
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delas på två sätt, i ett femaktsepos och i två block om vardera fem böcker, 
medan 1674 års epos kan indelas på tre vis, nämligen efter mittpunkten, i sex 
grupper och i tre större avsnitt. Liksom Eneiden kommer Paradise Lost av 1674 
att bestå av tre »satser», vardera om fyra böcker. Den första »satsen» handlar 
om Satan, som vaknar till sin onda gärning i början och gäckas i sina strävanden 
i slutet, ehuru blott temporärt (bok I-IV), den andra om Sonen, först i gestalt 
av hämnande vrede och sist som skapande kärlek (bok V—VIII), och den tredje 
om människan, från syndafallet till hoppet om försoningen (bok IX-XII). Det 
kan betyda, att parallellen med det tredelade ämnet (disobedience and woe, till 
restoration) medvetet understrukits och att Satans position reducerats i förhål
lande till vad den blivit genom den ursprungliga indelningen.5 Detta måste 
självfallet ha stor betydelse, när man skall bedöma Miltons egen syn på vad 
som har kallats »the unconscious meaning of Paradise Lost», alltså uppfatt
ningen av Satan som eposets verklige hjälte. Eftersom detta är Empsons tes, 
hade det funnits alla skäl att beakta Barkers lilla uppsats, som är betydligt 
mera nyansrik och försiktig än vad ett koncentrat av dess tes kan ge intryck 
av. Om detta nu är en admonition till en kritiker, kanske det också för balan
sens skull må vara tillåtet att ge en avis au lecteur érudit, den nämligen att 
det under den suspekta rubriken Structural Pattern kan dölja sig mycken god 
vetenskap.

*

Barker utgick från det antika, särskilt det vergilianska elementet i Paradise 
Lost, och han kom i slutet fram till eposets »unconscious meaning». Därmed 
är två grundfaktorer nämnda i den teologiska debatten kring Miltons verk. En 
av denna diskussions kanoniska texter är Blakes uttalande från trefoten i Mar
riage of Heaven and Hell: »The reason Milton wrote in fetters when he wrote 
of Angels & God, and at liberty when of Devils & Hell, is because he was a 
true Poet and of the Devil’s party without knowing it.»6 En annan återfinns i 
Shelleys kritik, bl. a. i företalet till Prometheus Unbound, där Milton som be
kant framställs som en produkt av sin samtids strid mot kristendomens äldsta 
och mest motbjudande former och som »a bold inquirer into morals and re
ligion».7 I det första kapitlet i boken Milton’s God tar Empson upp några av 
debattdeltagarna —  förutom Blake och Shelley T. S. Eliot, C. S. Lewis, J. S. 
Diekhoff, A. J. Waldock, B. Rajan och några till —  men hans notoriskt slarviga 
citeringspraxis (nästan alla kontrollerade citat har visat sig felaktiga på skilda 
nivåer) skapar en så stor osäkerhetskänsla, att det är lugnast att försöka skaffa 
sig en överblick från andra källor. Miltonforskningens nuvarande omfång har 
lockat flera forskare att skriva forskningsöversikter (det finns t. o. m. en ameri
kansk doktorsavhandling om 1900-talets Miltonforskning, vilken dock icke varit 
mig tillgänglig), och de flesta av dem, som Empson tar upp, återfinns både hos 
Adams och i en klargörande uppsats av Douglas Bush, vilka följs i fortsätt-

5 Ibid., s. 24-30. Jfr till detta Hardings
värdering av de vergilianska elementen i Mil
tons epos: »Without the Aeneid, there could
have been no Paradise Lost as we know it 
today» {a. a., s. 39).

0 Poetry and Prose of William Blake, ed. 
by G. Keynes, London 1927, s. 192.

7 The Poetical Works of Percy Bysshe Shel
ley, ed. by Th. Hutchinson, Oxford Univ. Press 
1908, s. 202.
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ningen.8 Den 1800-talskritik av Miltons epos, som inspirerades av Blake och 
Shelley, fick ett slags summerande kodifiering i Sir Walter Raleighs arbete 
från 1900, vars värdering mynnade ut i den berömda raden om Paradise Lost 
som »a monument to dead ideas». Trots denna dödsattest har det under 1900- 
talet bedrivits en intensivare forskning än någonsin tidigare just till belysning 
av de döda idéerna, av Miltons och hans samtids intellektuella klimat, och 
resultaten har i många fall inneburit betydande nyvinningar. Man kan erinra 
om det intresse, som Denis Saurats bok Milton: Man and Thinker från 1925 
väckte och hur hans propå om diktarens beroende av den kabbalistiska och 
rabbinska traditionen fördes vidare av forskare som Marjorie Nicolson, Harris
F. Fletcher, G. N. Conklin o. a., och vidare kan man påminna om sådana namn 
som George Whiting, Grant McColley, Maurice Kelley, Kester Svendsen, Arnold 
Williams, vilka försökt teckna en mera generell idé- och genrehistorisk bak
grund till det stora eposet.9 Även om just den kabbalistiska detaljen alltjämt 
är ett tvisteämne, medförde den i samband med miljöstudierna en nyansförskjut
ning av stor betydelse. Milton framstod allt mindre som den trångsynte purita
nen och allt mera som en djärv humanist, som en stor företrädare för renässan
sens titaniska vetenskapsambitioner. Man kom vidare att alltmera beakta de 
politiska och teologiska skrifterna, främst då De doctrina christiana, som upp
täcktes först 1823.

Men denna inriktning på idéer och kulturmiljö innebar naturligtvis också 
vissa faror. För forskaren var kanske den största risken den som Adams har 
gett en slående och allmängiltig formulering, nämligen att den möderne Mil
tonforskaren lider inte bara av sin okunnighet om mycket av det som 1600-talet 
visste utan också av sina nyupptäckter av mycket som 1600-talet långsamt höll 
på att glömma bort.1 För en mindre specialiserad läsekrets framträdde snarare 
den risk, som antyddes i början, att diktverket kunde skymmas bort av all denna 
lärdom. Det kan vara en rimlig förklaring — såsom Bush också framhållit — 
till de många nytolkningar av verket som framkommit sedan 1930-talet, paral
lellt med de lärda mödorna.2 Sentida utlöpare av den metafysiska traditionen 
som Pound och Eliot tog klar ställning mot Milton och för diktare som Dante 
och Donne, och deras avvisande gällde både den estetiska och den teologiska 
aspekten. Eliot har senare (1947), liksom den framstående engelske Miltonfors
karen E. M. Tillyard (1951), delvis tagit tillbaka sina 30-talsåsikter under in
tryck av främst C. S. Lewis.

Bland dessa moderna omvärderingar av Paradise Lost spelar frågan om Gud 
eller Satan är eposets verklige hjälte en betydande roll. »The Satanist fallacy», 
för att använda termen hos Bush, har främst varit en engelsk företeelse, medan 
den amerikanska forskningen och kritiken nästan helt varit »on the side of the

8 Douglas Bush: Recent Criticism of Para
dise Lost, Philological Quarterly vol. XXVIII, 
I949> s. 31-43; F. L. McAlister: A Survey 
of Twentieth Century Milton Scholarship with 
Particular Attention to Controversies. Unpub. 
Doct. Diss., Univ. of Minnesota, 1958 (A n
nual Bibliography of English Language and 
Literature XXXIII, s. 297).

9 Jfr härtill Adams, a. a., kap. Milton’s

Reading, s. 128-176, och Qvarnströms Mil
tonkapitel, a. a., s. 169—274.

1 Ibid., s. 162.
2 A. a., s. 33. För omsvängningen i Mil

tonvärderingen, sådan den ter sig från littera- 
turteoretiskt håll i Amerika, se ett nyutkom
met arbete av Jackson I. Cope: The metaphoric 
Structure of Paradise Lost, Baltimore 1962, 
särsk. s. 1—26.
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angels».3 Detta ger väl förklaringen till den otroligt överlägsna ton, i vilken 
Empson avfärdar den amerikanska Miltonforskning, som eljest både kvantitativt 
och i flera fall även kvalitativt varit den engelskas överman. Å andra sidan 
har engelsk kritik, som Bush också framhåller, levererat några av de bästa argu
menten mot satanisterna, och som den främste på detta frontavsnitt torde man 
kunna räkna C. S. Lewis. Hans lilla ettriga bok A Preface to Paradise Lost 
(1942, flera senare upplagor) är i varje fall den mest spridda, och genom sin 
paradoxala, Chestertoninspirerade stilistiska elegans och militanta kristna över
tygelse har den verkat ytterst stimulerande — på vänner och fiender lika; den 
är också den flitigast anförda i Empsons nya bok. Redan en blick på innehålls
förteckningen i Lewis’ pamflett visar, hur han strävat efter att placera kritikens 
tyngdpunkt på rimligt ställe. Nästan hela den första hälften av skriften upptas 
av genreproblemet och vill alltså ge svar på frågan, vad slags dikt Milton avsåg 
att skriva. Övergången från dessa centrala formproblem markeras av en intensiv 
plädering för ett historiskt betraktelsesätt, varefter de teologiska frågorna blir 
ämnet för resten av boken. Behandlingen av dessa inleds med en skiss av Mil
tons förhållande till Augustinus. Genom denna uppläggning understryker Lewis 
tre grundteser: 1) Paradise Lost är ett episkt diktverk och måste värderas ut
ifrån samtidens och diktarens krav på vad ett sådant borde omfatta; 2) den 
moderna uppfattningen om att människor i alla tider varit sig lika leder till 
falska värderingar av äldre diktverk, eftersom den i varje fall kommer att leda 
till olycksbringande nyansförskjutningar; 3) den teologiska förkunnelsen i Para
dise Lost är centralt kristen och överensstämmer i allt väsentligt med Augusti
nus’.4

En konsekvens av detta synsätt blir givetvis, att den romantiska uppfattningen 
av Satan som ett slags Prometeus och som eposets hjälte radikalt avvisas — 
termen »hjälte» då inte tagen i något slags teknisk mening, som när Dryden 
en gång använde ordet om Miltons Satan, utan i en innehållslig betydelse.5 
Raleigh hade på sin tid uppställt en uteslutande disjunktion i ärendet, dvs. 
Satan måste enligt honom uppfattas som »either a fool or a hero», varvid Mil
ton i sin dikt skulle ha stannat för det senare alternativet. Lewis kommer i 
stället närmast det första, men då är att märka, att han inte därmed vill ge 
Satans dårskap någon komisk prägel som t. ex. i medeltida mysterier. Det van
vettiga består i stället i Satans kverulantiska insufficienskänslor och hans krav 
på att vinna en position, som svarar mot hans vettlösa självöverskattning.

3 Ibid., s. 35.
4 C. S. Lewis: A Preface to Paradise Lost. 

4. impr., Oxford Univ. Press 1944, s. 1-8, 
61-71.

5 Ibid., s. 92. Lewis, som i hög grad delar 
den brittiska oseden att undvika källhänvis
ningar, syftar sannolikt på det dedicerande 
företalet till översättningen av Eneiden, där 
Dryden på ett ställe värderar moderna epi
ker i förhållande till Homeros och Vergilius. 
De moderna pretendenternas parad beskrivs 
sålunda: »Pulci, Boiardo, and Ariosto, would 
cry out, ’make room for the Italian poets, 
the descendants of Virgil in a right line’: 
father Le Moine, with his Saint Louis; and

Scudery with his Alaric, for a godly king and 
a Gothic conqueror; and Chapelain would 
take it ill that his Maid should be refused 
a place with Helen and Lavinia. Spenser has 
a better plea for his Fairy Queen, had his 
action been finished, or had been one; and 
Milton, if the devil had not been his hero, 
instead of Adam; if the giant had not foiled 
the knight, and driven him out of his strong
hold, to wander through the world with his 
lady errant; and if there had not been more 
machining persons than human in his poem.» 
The Works of John Dryden, ed. by G. Saints- 
bury, vol. XIV, Edinburgh 1889, s. 143 f.
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Hans radikala missuppfattning av sin plats i den gudomliga ordningen, hans 
fruktlösa försök till uppror mot allmakten, allt ger en ironisk effekt åt hans 
åtgärder och proklamationer. Det hindrar inte, att Lewis likväl omfattar den 
traditionella värderingen av honom som eposets bäst tecknade gestalt, men för
klaringen till det är också enkel: det är i princip samma tro som framträder 
i det yttrande vid åsynen av en livdömd på väg till avrättningen, vilket till
skrivits så många men som lär härstamma från en protestantisk martyr på den 
blodiga Marias tid: »But for the grace of God there goes John Bradford.»6

C. S. Lewis har naturligtvis blivit motsagd från alla läger, men i stort sett 
kan han uppfattas som typisk för den kritikerskola, som Empson är på krigs- 
stigen mot i sin nya bok. Ett av de få riktiga citaten i dess inledningskapitel 
är hämtat från Lewis’ sammanfattning: »Many of those who say they dislike 
Milton’s God only mean that they dislike God.»7 Och Empsons läsare lämnas 
inte ett ögonblick i tvivelsmål om författarens anslutning till och utvidgning 
av denna sats: kristendomens traditionella gudsbild har alltid tett sig utomor
dentligt ondskefull för honom, och hans många år i Japan och Kina med ty 
åtföljande upplevelser av österländsk religiositet har bara skärpt denna åskåd
ning; Empsons orientaliska intressen, som han delar med sin lärofader I. A. 
Richards, tar sig f. ö. många kuriösa uttryck i bokens religionsfilosofiska spe
kulationer.8 Av detta synsätt följer, att han uppfattar vad han kallar den ny- 
kristna kritikerskolan som en stor kulturfara. Utan att markera någon bekant
skap med Douglas Bush har han samma förklaring på denna kristna renässans 
under de senaste decennierna, som är särskilt påtaglig inom Miltonkritiken, en 
allmän ångest inför utvecklingen och en längtan efter en mera positiv spis än 
den östliga vinden, som Bush elegant uttryckt motviljan inför kommunismen.9

Denna teologiska inriktning av Empsons studie kan förefalla fjärran från 
dikten som konstyttring, särskilt om man utgår från en nykritisk renlevnads- 
doktrin. Empson är i varje fall i detta avseende ingen god företrädare för den 
åskådningen, om man nu kan tala om någon sådan utifrån skäliga krav på 
konsekvens och systematik, vilket torde vara högst tvivelaktigt. Redan på första 
sidan dekreterar han frankt, att Paradise Lost icke kan värderas rent estetiskt: 
»the subject cannot be viewed in a purely aesthetic manner, as Milton himself 
would be the first to claim».1 Man lägger märke till att diktarens egna inten
tioner här åberopas, men vad en rent estetisk värdering närmare skulle inne
bära, preciseras inte: man kan misstänka, att det är den gamla Pure Sound- 
teorin från Seven Types of Ambiguity, som spökar på nytt. I praktiken visar 
sig Empson inte heller ohågad att gå utöver diktverkets egen text vid analysen, 
det visar inte minst de talrika jämförelserna med De doctrina Christiana längre 
fram.2 Det han avser att göra i sin studie, det blir att påvisa, hur Milton i sitt 
epos strävar efter att låta Gud bli mindre ond än den traditionella gudsbilden, 
vilket också lyckas för honom ehuru icke till moderna läsares fulla belåtenhet. 
Att denna sannskyldiga Jakobsbrottning pågår i dikten är den förnämsta orsa-

0 A. a., s. 98 f. 9 A. a., s. 33 f.
7 Milton’s God, s. 9; Lewis, a. a., s. 126. 1 Milton’s God, s. 9.
8 Jfr Hyman, a. a., s. 262 och 319 f., samt 2 Ibid., t. ex. s. i i3 f f . ,  132—139, 198—208. 

Milton’s God, t. ex. s. 147, 235-241 och
263 f.
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ken till att den blir en fängslande läsning, och att studera kampen närmare 
ger svaren på de flesta invändningar mot verket, ungefär så formuleras tesen.3

Denna tes återger mer precist den uppfattning som Empson omfattat redan 
i början av sina Miltonstudier, att Paradise Lost är »inclusive» i Richards’ me
ning och alltså innehåller starka spänningar i sin kärna, vilka konstituerar dess 
estetiska värde. Enligt Richards är ju det tragiska dramat den genre, som bäst 
motsvarar hans definition på litterär »inclusion», och det är karakteristiskt för 
Empsons lärjungaskap, att hans flesta exempel i ambiguitystudien är hämtade 
från Shakespeare.4 Av det skälet är det så mycket mer beklagligt att han icke 
uppmärksammat Barkers uppsats med dess belysning av eposet gentemot sam
tidens tragiska eposteorier. Försöker man klassificera spänningarna i dikten en
ligt den första bokens ambiguityschema, kan det visserligen bara ske genom 
att utvidga tillämpningsområdet från enskilda ord till hela diktverk, men gör 
man det, skall man finna, att den sjunde kategorien rätt väl täcker förhållandet: 
där talas det om att ordens effekt avslöjar »a fundamental division in the writer’s 
mind».5 * I The Structure of Complex Words använder Empson själv ambiguity- 
begreppet för att beteckna Miltons besynnerligt blandade känslor inför sitt 
ämne: denna kluvna inställning, de grundläggande inkonsekvenserna hos Mil
ton ger där Empson ett intryck av »a real and profound mystery».0

Det uttryckssättet från 1951 associerar till Empsons berömda uttalande om 
det irriterande i oförklarad skönhet, och man kan sålunda uppfatta den nya 
Miltonstudien som resultat av decenniers irritation. Samtidigt som den under
stryker kontinuiteten, påminner den i sin intellektualistiska ensidighet om hur 
författaren tidigt demonstrerat sin sympati för Richard Bentley. I en karakteris
tisk not, som anförts av Ants Oras, säger sig Bentley vilja »reconcile High 
Language with Philosophy and true Sense».7 Formuleringen kunde lika väl ha 
varit Empsons egen, även om innebörden i det vaga uttrycket »true Sense» 
har moderniserats av smakutvecklingen. I Bentleys fall betydde det bl. a., som 
Ants Oras påpekat, att det kom att utesluta nästan alla avvikelser från den 
enklaste klartext och förhindra varje uppskattning av Miltons dristiga metaforer, 
men hos Empson får det i stället starka sociala bitoner. I Seven Types of 
Ambiguity sägs det rent ut, att kritikern inte behöver ha sinne för vad som 
egentligen står i texten så mycket som för vad som behöver tas fram i den 
egna samtiden: kritikerns uppgift är social mera än vetenskaplig, det är hans 
värv att organisera sin tids smak.8 Bakgrunden till denna franka pragmatism 
är bl. a. en pessimistisk övertygelse om att man inte kan ge någon slutgiltig 
läsning, eftersom varje läsare får olika upplevelser av texten. Om en sådan 
åskådning inte hålls i schack av någon vetenskaplig sannolikhetsgradering av 
läsarterna, öppnas givetvis portarna på vid gavel för en propagandistisk littera
turkritik, som blir obunden av historiska fakta.

3 Ibid., s. 11.
d Jfr Hyman, a. a., s. 261 ff. och W. Wim- 

satt & C. Brooks: Literary Criticism. A  short 
History, New York 1957, s. 646 ff.

5 Seven Types of Ambiguity, s. 192.
0 A. a., s. 104.

7 Oras, a. a., s. 55.
8 A. a., s. 245: »It is the business of the 

critic to extract for his public what it wants; 
to organise, what he may indeed create, the 
taste of his period.»
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Alla dessa drag, intellektualismen, Bentleyinspirationen, den sociala pragma
tismen är i hög grad märkbara i den nya boken, men där finns dessutom en 
energisk ambition att fixera diktarens egna intentioner, medvetna och omed
vetna, vilket förefaller att rimma dåligt med programformuleringarna från 1930 
och med nykritisk teoribildning. Det skall framgå av en snabb genomgång av 
bokens innehåll. Efter första kapitlets kritiköversikt följer en framställning av 
Satangestalten i Paradise Lost: det är en dispositionell motsvarighet till över
tygelsen om Satan som eposets hjälte, och det är betecknande, att C. S. Lewis 
på motsvarande plats i stället studerar den gudomliga hierarkien; lika beteck
nande är f. ö., att Waldock i sin bok Paradise Lost and its Critics (1947) låter 
sin mera psykologiska analysmetod återspeglas i en disposition, där människor
nas syndafall behandlas först.9

Empson kan dock stödja sig på eposets egen komposition, i vilken Satan ju 
presenteras först. Lör att låta honom framträda i en så gynnsam dager som 
möjligt öppnar Empson redan från början ett ytterst äventyrligt perspektiv åt 
spekulationer över vad som kan ha hänt, innan dikten börjar. I princip är det 
en fråga av samma art som de spörsmål om vad Gud gjorde före världens 
skapelse, som Augustinus gav ett så kärvt svar på: i Spegels version löd det så:

Han haar tå Helfwetet uptent och börjat skapa 
Åt the Nyfikne / som Lön-Saker efter gapa;1

Empsons tanke är emellertid inte fåfänglig nyfikenhet, utan han vill visa, att 
Satan icke kan ha trott på Guds allmakt, förrän han fick den handgripligt 
demonstrerad för sig, och det förutsätts utifrån Satans argumentering för sina 
stabsmedlemmar i Pandemonium, att det före upproret förts livliga debatter 
bland änglarna i denna fråga, liksom parlamentet diskuterade kungadömet av 
Guds nåde före revolten mot Karl I.2 Dessa politiska paralleller, i vilka Gud 
såsom usurpator (mönstret från Prometeusmyten framträder hela tiden, även om 
det sällan tas fram i klara ord) får utstå jämförelser med bl. a. Josef Stalin, 
återkommer ständigt i Empsons text, och skälet är naturligtvis till viss del 
Miltons egen politiska verksamhet. De illustrerar onekligen effektivt grundtan
ken i analysen och kan ha ett pedagogiskt värde, men de utgör samtidigt ett 
starkt vulgariserande element.

Det är emellertid inte nog med att skänka Satans uppror ett moraliskt be
rättigande, det måste också grunda sig på en intelligent bedömning av situa
tionen. Eftersom Empsons Satan uppfattade Guds tal om sin allmakt som en 
politisk bluff —  ett inslag i nervkriget — var upproret enligt hans mening 
ingalunda utsiktslöst. På samma vis betvivlade han att Gud skapat änglarna, 
vilka i stället vore sameviga med den himmelske tyrannen. Som stöd för denna 
manikeisk-gnostiska hypotes anför Empson en del forskare, bl. a. Grant McCol- 
leys undersökning av Paradise Lost och hexaemerontraditionen, men det blir 
endast en vag skiss av en tänkbar bakgrund utan större intresse.3 Inte ens i sin

9 A. J. A. Waldock: Paradise Lost and its 
Critics, Cambridge 1947. Arbetet är ett slags 
kompromissinlägg i den moderna Miltondis
kussionen, vilket f. ö. innehåller en kortfattad 
polemik mot några av Empsons tolkningar 
(s. 140-143).

1 Guds Werk och Hwila, Sthlm 1685, s. 
31. Marginalglosseringen hänvisar noga till 
Augustinusförlagorna.

2 Milton’s God, s. 36-40.
3 Ibid., s. 84 ff.
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planläggning inför syndafallet framstår Satan som ond för Empson, vilket inne
bär en radikalisering av åskådningen i Some Versions of Pastoral: Satan vill 
nämligen rädda människorna undan deras onde Gud, ett motiv som han inte 
tagit fram i pastoralboken men som fanns med som en »ambiguous possibility», 
efter vad man nu klarare kan se.4 Redan där vägrade han emellertid att upp
fatta Satans monolog i bok IV som ondskefull ironi, särskilt då följande löfte:

Hell shall unfold,
To entertain you two, her widest Gates,
And send forth all her Kings; (IV: 3 8 1 -3 8 3 )

Men liksom på andra håll ger en blick på sammanhanget ett helt annat in
tryck. Anblicken av det unga människoparets serena lycka i den lustgård som 
Milton skådat i den antika pastoralens vemodiga guldåldersperspektiv, gör t. o. m. 
lögnens fader vek; men i hans roll ingår ingen hjärtats förkrosselse utan fast
mer dess förhärdelse, och hans monolog slutar så:

And should I at your harmless innocence 
Melt, as I doe, yet public reason just,
Honour and Empire with revenge enlarg’d,
By conquering this new W orld, compels me now
To do what else though damnd I should abhorre (IV: 388—392)

När Satan direkt säger sig avsky det han kommer att göra, kan det svårligen 
råda mer än en mening om vilket mottagande helvetets majestäter förbereder 
åt de fallna.

Emellertid kan inte ens Empson komma ifrån, att Satan i de sista böckerna 
framträder som en motbjudande gestalt, men skulden för detta nedbrytande av 
en storslagen personlighet läggs helt på den celeste tyrannen. Det temat ut
vecklas vidare i kapitel III, som har rubriken Heaven. Det är i sanning en 
kuriös läsning, och Empson väcker läsaren så chockartat ur den dogmatiska 
slummern, att det är svårt att följa tankegången. Två grundmotiv kan dock 
urskiljas, det ena hämtat från Morands De Comus a Satan och The Effects of 
his Political Life on John Milton, det andra från Saurats Milton: Man and 
Thinker.5 Mor and uppfattar Miltons Gud som en projektion av Oliver Crom
well och som ett resultat av den korrumperande inverkan, som den politiska 
propagandaverksamheten haft på diktaren: här kan Empson till illustration åbe
ropa egna erfarenheter från BBC under kriget. Men det sensationella är den 
utveckling, som Shelleys gamla usurpatortanke har fått här. Guds gärningar 
dikteras nämligen helt av dynastiska hänsyn, för att säkerställa Sonens politiska 
framtid —  liksom Cromwells av bekymmer för Richards karriär. Och tusenårs- 
riket kommer också att medföra Guds abdikation; han skall avstå sin tron till 
den inkarnerade människan:

Therefore thy Humiliation shall exalt
W ith thee thy Manhood also to this Throne; (III: 313—314)

»the rhythm around the word humiliation is like taking off in an aeroplane», 
säger Empson i en karakteristisk men föga klargörande formulering: man kan

4 Some Versions of Pastoral, s. 167 ff. och 5 Milton’s God, s. 121-146.
Milton’s God, s. 67 ff.
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förmoda, att Guds moraliska upprustning skall ge upphov till elevationsförnim- 
melser, men varför utgångspunkten skall vara rytmen och inte det ord, som 
direkt anger uppstigande, exalt, är svårare att inse.6 Efter denna abdikation skall 
Gud övergå i immanensens form, bli till ett med sin förnyade skapelse, såsom 
Saurats kabbalistiska mystiker lärt.7 Genom denna offervillighet vinner Miltons 
Gud en moralisk dimension, som nästan försonar Empson med honom: ännu 
återstår dock frågan, varför vägen till salighetens land skall vara så tung att 
vandra.

I det nu refererade avsnittet finns emellertid ännu en detalj, som kan vara 
värd någon uppmärksamhet, eftersom den ytterligare stärker tvivlen på Emp- 
sons förmåga att tolka ett religiöst språkbruk — eller i varje fall på hans om
döme, eftersom resonemanget närmast tycks vara hämtat från Morand: det lig
ger blott alltför nära till hands att se denna detalj som en symbolisk pars pro 
toto. Det gäller det framtidsdigra ögonblick i bok III, då himmelens härskaror 
står tigande inför den Allsmäktiges bön om att någon måtte offra sig för män
niskornas skull. Sonen bryter tystnaden och erbjuder sig som försonare och för
medlare av nåden till »all thy creatures» (III: 230). Med rätta uppfattas scenen 
som en parallell till Satans erbjudande vid det infernaliska stabssammanträdet 
att ge sig ut på spaning i universum (II: 430-466). Men när Sonen just utifrån 
den citerade raden klandras för att han uttrycker sig som om han inte kunde 
skilja en människa från en ko, då har känsligheten för flertydigheter överskridit 
gränsen för allt förstånd. En fullkomligt grotesk effekt får i så fall ordvalet i 
en annan mycket känd episod, inspirerad av Ovidius’ Narcissusmetamorfos.8 Se
dan Eva skapats, får hon som bekant klarhet om sin tillvaro genom att spegla 
sig i en källa: vem bilden är, omtalas av en osynlig röst i följande ordalag:

What thou seest,
What there thou seest fair Creature is thy self,
With thee it came and goes: (IV: 467-469)

Att tolka denne celeste informator så oartigt, som att här skulle finnas en biton 
av hornboskap, det torde inte ens Empson vara beredd till, men det är en rimlig 
konsekvens av invändningen mot Sonens språkbruk i boken närmast före.

Det fjärde kapitlet i Milton’s God handlar om Eva och det femte om Adam. 
Grundtesen i framställningen av Eva har Empson hämtat dels från Morand, 
dels från en av sina kinesiska studenter i Peking, och den lyder i sammanfatt
ning: syndafallet skulle aldrig ha blivit av, om inte Gud hade skickat ängeln 
Rafael att varna människorna, och det visste Gud mycket väl: i sin ondska ut
nyttjar han alltså den välvillige Rafael i provokatörens roll. I argumenteringen 
för denna ursprungliga fransk—kinesiska hypotes ingår den tidigare nämnda 
parallellen mellan Evas Sataninspirerade dröm och Rafaels tal, och Empson an
ser sålunda, att Eva utsättes för ett veritabelt nervkrig med resultat, att hon 
till sist uppfattar det som Guds vilja att visa mod mer än lydnad och äta av 
den förbjudna frukten; därigenom demonstrerar hon sin sant drottninglika natur,

0 Ibid., s. 137. Saurats kabbalistiska teorier i boken Biblical
7 På s. 141 f. tar Empson för ovanlighe- Criticism and Heresy in Milton. 

tens skull ställning i en vetenskaplig strids- 8 Jfr indexvolym II till The Columbia Mil- 
fråga, nämligen G. N. Conklins kritik mot ton, New York 1940, s. 1336.
8 -6 3 4 0 4 4  S a m la r e n  1963
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den som Lewis i anslutning till Raleigh vältaligt prisat, och hon kommer när
mast att med den famösa kvinnliga intuitionen uppleva det som sin plikt att 
följa samvetet, även om det måste ske till olydnadens pris.9 Empson inser emel
lertid, att en jämförelse med den omedelbart efteråt skrivna Samson Agonistes 
blir förödande för hans tolkning, men det skälet avvisas med antagandet att 
Milton ändrat mening, en hypotes som underbyggs något utifrån Sewells under
sökning om tillkomsten av De doctrina Christiana.1 Tilly ard framförde 1930 
den lätt frivola anmärkningen, att om Milton själv hade varit i lustgården, 
skulle han genast ha ätit äpplet från det förbjudna kunskapsträdet och där
efter satt sig att skriva en pamflett, där han bevisade detta vara sin plikt; i 
senare sammanhang har han lätt generad återtagit denna propå.2 Men för Emp
son ter sig detta uppslag som bokstavlig sanning, och De doctrina Christiana 
blir den omtalade pamfletten.3 Det förefaller emellertid, som om triangel
problemet Paradise Lost-Samson Agonistes-De doctrina Christiana med dess 
spänningar och inre motsägelser lämpligen borde angripas från genresynpunk
ter: i varje fall måste sådana prövas, innan man förutsätter åsiktsskridningar 
hos diktaren i så livsavgörande frågor som dessa. Eposet Paradise Lost är vida 
mer komplicerat än tragedin Samson Agonistes, där den bibliska förlagan är 
mera otvetydig: olikheter som betingas av detta kan lätt te sig som skillnader 
i åskådning. Och De doctrina Christiana är teologiskt vetenskapliga anteck
ningar, som Milton själv aldrig publicerade: upptäckten av dem 1823 har 
gjort senare Miltonkritiker känsliga för heterodoxa övertoner, vilka dogmatiskt 
sensibla läsare som Spegel och Wesley icke uppfattade. Det är märkligt, att 
Empson inte har tagit hänsyn till dessa för litteraturforskare tämligen självklara 
fakta: kritikerns uppgift att organisera sin samtids smak är uppenbarligen vik
tigare än att ta hänsyn till texternas verklighet.

I kapitlet om Adam fullföljs samma grundsatser som tidigare, nu i riktning 
mot arvsyndsproblemet. Här finns en antydan om ett högst fängslande motiv, 
nämligen den augustinska tanke, som uttrycks i sekvensfrasen o felix culpa!, 
alltså syndafallets lyckliga följder, vilket med all sannolikhet skulle ha kunnat 
föra in i den teologiska problematikens kärnpunkt; om detta står bl. a. att läsa 
i en annan av de många böcker, som Empson försummat att ta del av, J. B. 
Broadbents studie av Paradise Lost från i960.4 Tyvärr blir det bara en antydan 
hos Empson, och uppslaget dränks i en mängd slutledningar på ett så ytterst 
vanskligt underlag som stilimpressioner från en sen engelsk översättning av 
den latinska texten i De doctrina Christiana. Det intressanta är närmast sam
manfattningen av kapitlet, där Empson energiskt hävdar, att Milton rent dogma
tiskt menat allvar med sin uttalade avsikt med eposet, alltså »to justifie the 
wayes of God to men» (det är f. ö. frapperande att Empson inte haft något 
att säga om den formuleringen, som verkligen innehåller en ambiguity: hör 
to men till justifie eller till the wayes of God i första rummet?). I det sam
manhanget avvisar Empson totalt varje försök till historisk läsning, och han

0 A. a., s. 163. 8 Milton’s God, s. 177.
1 A. Sewell: A Study in Milton’s Christian 4 J. B. Broadbent: Some Graver Subject,

Doctrine, London 1939. London i960, s. 281 ff.
2 E. M. W. Tillyard: Studies in Milton,

London 1951, s. 21 ff.
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accepterar sålunda icke kravet på kritikern att tillägna sig diktarens tankevärld 
— så långt det nu går — och utgå från den vid sin bedömning: i stället skall 
kritikern använda sitt eget moraliska omdöme, men han måste också försöka 
förstå diktarens.5 Hur man skall kunna begripa den utan ett ganska stort mått 
av historiskt synsätt, det sägs inte och verkar svårbegripligt, men kärnpunkten 
förefaller vara, att han vill understryka kritikerns värderande uppgift och hans 
absoluta frihet i den verksamheten.

Nu är detta Miltons uttalade syfte, »to justifie the wayes of God to men», 
ingalunda så entydigt som Empson vill ge intryck av. Att tolka det som att 
Milton varit bekymrad för Guds sak i sin totalitet, det låter sig i varje fall 
knappast göras utifrån paralleller med de många prosatraktaterna i politiska 
och kyrkliga ämnen, såsom Empson har för sed, eftersom avsikten med dessa 
icke är jämförbar med eposets syfte. De tillkom ju i speciella situationer, ofta 
som vapen i en ideologisk kamp på liv och död, och den gud, som uppträder 
där, begagnas som protestantiskt tillhygge eller republikansk besvärjelse: skall 
man använda Empsons egen argumentationsteknik, kan man jämföra det flitiga 
åkallandet av Herrens namn i dem med dessa yttersta dagars apostroferingar 
till Marx eller Lenin. Det avgörande måste vara, vilken genre man producerar 
sig i. Litet tillspetsat kunde det sägas, att det inte är samma gud, som figurerar 
i dessa vitt skilda texter. Att Empson visat så ringa förståelse för dessa elemen
tära genreobservationer, det hör till det mest förbluffande i denna överrask
ningarnas bok.

I det nummer av Journal of English and Germanic Philology, som hade 
formen av en särskild Miltonvolym såsom en hyllning till Harris F. Fletcher 
och som kom ungefär samtidigt med Milton’s God, kan man finna belysande 
exempel på den djupa klyftan mellan litteraturvetenskapsmän och kritiker i 
Miltonlitteraturen, bl. a. i en uppsats av Allan Gilbert om teologin i Paradise 
Lost.6 I denna hittar man en hänvisning till en passage i De doctrina Christiana, 
som Empson inte tagit upp men som har en avgörande betydelse för hans sätt 
att använda den teologiska traktaten vid analysen av dikten. Det heter i första 
bokens andra kapitel, det som just diskuterar gudsbilden: »Hic igitur Anthropo- 
patheia (quam figuram Grammatici ad excusandas poetarum de suo love nugas 
olim excogitarunt) Theologis, opinor non est opus; scriptura sacra sine dubio, 
hoc satis cavit, ne quid vel ipsa indecorum aut indignum Deo scriberet, vel Deum 
de semetipso loquentem induceret.»7 Men detta gäller teologer, alltså även för 
Milton själv när han uppträder i den rollen, däremot uppenbarligen inte för 
poeter, som har en helt annan funktion. Det måste betyda, att referenser mellan 
Paradise Lost och De doctrina Christiana blir missvisande och att de skulle ha 
upplevts så även av diktaren. Att epikern även i sin dikt självfallet varit med
veten om denna speciella skiljelinje mellan förståndets män och fantasins mar
tyrer, det framgår bl. a. av en passage som Empson inte heller observerat. När 
ängeln Rafael i bok VII berättar för Adam om världens skapelse, berör han

5 Milton’s God, s. 204 f. 7 De doctrina Christiana lib. I: II; The Co-
0 Allan Gilbert: Form and Matter in Fara- lumbia Milton, vol. XIV, s. 32; Gilbert, a. a., 

dise Lost, book 111. Journal of English and s. 659.
Germanic Philology vol. LX, 1961, s. 651—
663.
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detta berättartekniska problem, samtidigt som han visar sina insikter i augustinsk 
teologi:

Immediate are the Acts of God, more swift 
Then time or motion, but to human ears 
Cannot without process of speech be told,
So told as earthly notion can receave. (VII: 176—179 )8

Referentuppdraget är emellertid ännu inte slutfört. Kapitel 6 handlar om 
Samson Agonistes och är av mindre intresse i sammanhanget, men slutkapitlet 
med titeln Christianity är så mycket värdefullare för bestämningen av dess för
fattares ideologiska position. Det är ett enda rasande angrepp på kristendomen 
och ett skallande fältrop mot den s. k. nykristna kritik, som författaren med 
skräckslagna ögon ser breda ut sig i Västerlandet. Efter en religionshistorisk 
aperçu, som uppenbarligen och i delvis uttalad anslutning utgår från Voltaire, 
Gibbon och Buckle, formulerar Empson sin övertygelse, att den kristne Faders- 
guden, Tertullianus’, Augustinus’ och Thomas ab Aquinos Gud är y>the wickedest 
thing yet invented hy the black heart of man».9 Som en efterföljansvärd kon
trast till den kristna etiken ställer han, liksom f. ö. Richards gjort, Jeremy Bent
ham.1 Och inte nog med denna privata profession de foi, den påstås mutatis 
mutandis även ha varit Miltons: när skalden i prologen till eposets första bok 
ber den himmelska musan att bistå honom, då han går att besjunga »Things 
unattempted yet in Prose or Rhime» (I: 16), så blir detta för Empson en poli
tiskt betingad oklarhet, vars innebörd är tydlig nog. Vi kan vara säkra på vad 
Milton själv helst skulle vilja tro: »that he had cleaned the Augean stable of 
Christian theology, that he had succeeded where the Reformation had failed».2 
Så ser alltså märgen ut för en hund, som utbildat sitt spårsinne hos ålderstigna 
dyrkare av den klara tanken och det okomplicerade sunda förnuftet, hos Bentley, 
Voltaire, Gibbon, Bentham.

#

Det återstår självfallet massor av detaljer att diskutera för att ge en fullt 
rättvisande bild av William Empsons Miltonkritik, och vad som här sagts kan 
inte heller utan kompletteringar tillämpas på hans övriga tolkningar: den måste 
t. ex. avvägas mot hans undersökningar av Shakespeare och Donne, vilket i och 
för sig kunde bli en intressant uppgift. Men vissa tendenser torde kunna ur
skiljas, alldeles särskilt som Miltontolkningar ingår i samtliga av hans böcker 
och man alltså kan studera kontinuiteten i resonemangen. Han saknar uppen
barligen sinne för den rätta texten, och han visar inget som helst intresse för 
källredovisning eller för ordentlig kännedom om forskningsläget; boken om Mil
tons Gud skiljer sig i det här avseendet något från de föregående i positiv rikt
ning, men här framträder i stället en egendomlig förmåga att ta fram de mest 
besynnerliga forskningsbidragen. Allt detta är allvarligt nog för den som utgår 
från litteraturvetenskaplig idealbildning. Men det finns också en annan brist, 
som förefaller ödesdiger även för en vetenskapligt relativt oskyldig kritiker, och

8 Jfr I. Jonsson: Swedenborgs skapelse- 1 Ibid., s. 259 f.; I. A. Richards: Principles
drama De Cultu et Amore Dei, Sthlm 1961, of Literary Criticism, 7. impr., London 1961, 
s* 37* s. 48. Jfr Hyman, a. a., s. 309 f.

9 Milton’s God, s. 251 (min kurs.). 2 Milton’s God, s. 275.



det är oviljan att beakta hela textsammanhanget. Det torde ha framgått med 
all tydlighet av de anförda exemplen, och det återstår endast att ge en sam
manfattande synpunkt.

Att gudsbilden i Paradise Lost uppvisar starka spänningar, det är en iakt
tagelse av gammalt datum, och att de kan leda fram till att supponera en »un
conscious meaning» är inte överraskande. Men att förklara detta med teologiska 
tvivel hos diktaren innebär åtminstone delvis ett brott mot Occams tankeekono
miska rakknivsregel, eftersom själva den estetiska uppgiften är skäl nog. Milton 
ställde sig själv inför problemet att med antika, framför allt vergilianska form
element bygga upp ett kristet epos. Det är sant, att han kunde lära av före
gångare, t. ex. inom hexaemerontraditionen eller medeltidens liturgiska drama
tik, och gjorde så, men de räckte inte långt: till en så väldig syntes som Miltons 
bibelepos hade de aldrig nått. Med Auerbachs termer skulle man kunna säga, 
att han stod inför uppgiften att gestalta kristendomens vertikala och figurala 
perspektiv i ett schema av antik Vordergrundlichkeit.3 Det hade f. ö. varit av 
största intresse, om Auerbach i sin Mimesis hade analyserat Paradise Lost, vilket 
onekligen borde ha legat nära till hands, men kanske hade det ändå inte blivit 
så givande: en av svagheterna hos Auerbach är ju, såsom flera recensenter på
pekat, att han inte gör någon skillnad mellan homeriskt och vergilianskt, och 
den distinktionen är väsentlig för Miltonbedömningen.4 Det är inget tvivel om 
att Yergilius varit Miltons främste läromästare inom epiken: det har många 
sett, men Barkers ovan refererade uppsats är ett av de mera fängslande för
söken att visa, hur Milton strävat efter att stärka sin anslutning till Eneiden, 
i detta fall genom omarbetningen 1674. Men problemet att fånga in den kristne 
guden i detta formschema var givetvis från början olösligt, allra helst som 
redan den omedelbara förlagan, Gamla Testamentet, uppvisar en oerhörd spän
ning mellan Genesis’ lustgårdsvandrande hantverksgud och Moses och profeter
nas numinösa väldighet, vars ansikte ingen levande kan skåda. Att detta struk
turella grundproblem inte alls beaktats av Empson förefaller vara den största 
felkällan: såsom han själv framhållit i sin första — enligt min mening även 
bästa — bok, blir en close reading en direkt farlig metod, när den är så när
synt, att den icke tar vederbörliga hänsyn till verkets grundschema.5

Det kunde tyckas, att denna värdesättning av William Empsons Miltonkritik 
borde utmynna i ett definitivt avståndstagande för litteraturvetenskapens del. 
Till viss del måste det också bli fallet omedelbart, t. ex. vad gäller textåtergiv
ningen och den bristande hänsynen till kontexten.6 I fråga om det ohistoriska
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3 Erich Auerbach: Mimesis. Dargestellte 
Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 
2. uppl., Bern 1959, s. 5-27.

4 Jfr t. ex. Modern Philology voi. 45, 1947 
-1948, s. 211 f., och Modern Language Notes 
vol. 65, 1950, s. 426-431.

5 Seven Types of Ambiguity, s. 17: »it is 
very necessary for a critic to remember about 
the atmosphere, chiefly because he must con
centrate on the whole of the poem he is 
talking about rather than on the particular 
things that he can find to say».

0 I Hymans Empsonkapitel finner man föl-

jande högst äventyrliga omdöme, s. 253: »Emp
son sometimes errs as he runs, but in a larger 
sense his work is faultless scholarship, textual 
and historical, of a high order.» Vad inne
bär »in a larger sense»? Innebär det att uppen
bara felläsningar blir riktiga, bara de betrak
tas från tillräckligt långt avstånd? Ur lässti- 
mulerandets synpunkt kan det möjligen (ehuru 
även det tvivelaktigt) vara tänkbart, men skall 
omdömet ha någon vetenskaplig giltighet, blir 
det rent absurt och påminner om värsta sor
tens hegelianska teologi.
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betraktelsesättet i stort är bedömningen något mera komplicerad, och där blir 
det framför allt en anklagelse för bristande konsekvens och för oklarhet. En 
besvärande konsekvens av historicismen inom litteraturforskningen blir som be
kant, att man tvingas förutsätta insikter i diktarens intentioner: förutom de 
praktiska svårigheterna, som i den lärde Miltons fall är oöverstigliga, medför 
synsättet ofta en teoretisk förvirring, ej sällan i cirkelresonemangets form.7 Å 
andra sidan ter det sig tämligen självklart, att en strävan efter så goda insikter 
som möjligt i verkets tillkomstmiljö är en förutsättning för en rimlig läsning, 
en utsållning av uppenbara feltolkningar —  i varje fall för något kvalificerade 
läsare uppenbara, och till vilka andra vänder sig en så svårläst författare som 
William Empson? Som så ofta i humanistisk forskning tvingas man att accep
tera en relativistisk och eklektisk attityd, som även tar hänsyn till den inverkan 
på diktupplevelsen, som det hopsamlade forskningsstoffet har.

När denna forskning varit så intensiv som i Miltons fall —  1700-talsutgivaren 
biskop Newton konstaterade att diktaren stundom skrivit »as though he had 
a mind to make work for commentators» — då innebär den emellertid på
tagliga risker.8 Dels har specialisterna en benägenhet att förvandla diktaren till 
ett bibliografiskt monstrum, dels fäster man överdriven vikt vid genretillhörig
heten. Det finns inga aprioriska skäl att anta, att Milton skulle ha känt sig 
bunden av alla besynnerligheter i hexaemerontraditionen, för att bara ta ett 
exempel, därtill var hans geni alltför självständigt. I en av den moderna kriti
kens heliga urkunder, Coleridges Biographia Literaria, påpekas just denna Mil
tons geniala egocentricitet i en jämförelse med Shakespeare: »All things and 
modes of action shape themselves anew in the being of MILTON; while SHAK- 
SPEARE becomes all things, yet for ever remaining himself.»9 Här kan Emp- 
sons sätt att uppleva dikten som levande i nuet verka befriande, det känns 
ibland skönt att få glömma det väldiga tidsavståndet. Otvivelaktigt har Emp- 
sons första bok också skärpt seriösa forskares känslighet för dolda undertoner 
i litterära texter: i festskriften till Fletcher finns f. ö. en uppsats med den nästan 
empsonska titeln Ironic and ambiguous allusion in Paradise Lost.1 På det sättet 
är det inte bara i diktens värld, som spänningar kan bli fruktbara, utan också 
i dikttolkningens: att inom rimliga gränser hålla sådana spänningar levande, 
det förefaller vara en väsentlig uppgift för alla yrkesverksamma dikttolkare.

Men skall dessa gränser överensstämma med vetenskapens normer, då måste 
de utstakas med en helt annan precision än på Empsons karta över det förlorade 
paradiset. Empson uppträder med anspråk på insikter i vad Milton avsåg med 
sitt epos, och därmed har han överskridit kritikerns befogenheter, sådana de 
skisserades i ambiguitystudien. Av det skälet tvingas man att granska hans läs
arter med vanliga litteraturvetenskapliga kriterier, och vid den vägningen blir 
han ofrånkomligen befunnen för lätt. Möjligen finns det andra tänkbara alter
nativ, men de blir i så fall knappast mera smickrande. Man kunde tänka sig, 
att hans intentionsresonemang förklaras av ett oklart språkbruk eller av ett slags

7 Jfr Wellek & Warren, a. a., s. 30 ff.
8 Anf. av Broadbent, a. a., s. 292.
9 The Works of Samuel Taylor Coleridge, 

Philadelphia 1846, s. 302; jfr Broadbent, a. a., 
s. 287.

1 Douglas Bush: Ironic and Ambiguous A l
lusion in Paradise Lost. Journal of English 
and Germanic Philology vol. LX, 1961, s. 
631-640. Någon referens till Empson finns 
dock inte!



cynism: ingen läsning är riktigare än en annan, men det är ett vällovligt syfte 
att i dagens situation dräpa den nykristna kritikens hydra, och då måste man 
begagna ett formelspråk, som dess representanter fattar. I intetdera fallet kan 
värderingen av hans insatser inom Miltonforskningen bli annat än negativ. 
Hans karta över det förlorade paradiset har föga likhet med den väldiga atlas, 
som en otrolig forskarflit sammanställt under snart tre sekler, och det är ytterst 
sannolikt, att den stämmer ännu sämre med Miltons vision — för att nu inte 
förmätet uttala sig om Vår Herres.
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