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Dante och figur alismen
Av C O N N Y  S V E N S S O N

»Essays so brief on matters so extensive in a great structure can, of course, 
make not the merest claim to exhaust the subject. But is it not clear, by now, 
that whenever our subject is Dante’s poetry, we are not apt to do that anyhow?» 
(Charles S. Singleton)

En lämplig utgångspunkt för en studie över den moderna Danteforskningen utgör 
Benedetto Croces bok La poesia di Dante ( 19 2 1) . Titeln kan förefalla neutralt intet
sägande, men hade i själva verket stark polemisk innebörd. Författaren ville fram
hålla vad han uppfattade som de poetiska elementen i Divina Commedia, till skillnad 
från vad han benämnde diktverkets struktur. Dit räknade han inte bara biografiskt 
och kulturhistoriskt bakgrundsmaterial, utan också det doktrinära innehållet i Dantes 
egen text. De teologiska och filosofiska inslagen borde som poetiskt irrelevanta inte 
beaktas vid analysen, och kvar blev ett antal enskilda textställen som Croce koncen
trerade sig på och undersökte med stor inlevelse.

En sådan reaktion var motiverad och förståelig i början av tjugotalet, då Dante
forskningen ännu dominerades av den s. k. historiska eller positivistiska skolan. Denna 
såg som primär uppgift att rekonstruera diktverkets tillkomstmiljö och samlade därför 
in en mängd data av kulturhistorisk, biografisk och filologisk karaktär. Isolerade 
detaljer inom komedin gjordes till föremål för lärda undersökningar, men till egentlig 
litterär analys kom man aldrig fram. Samtidigt måste dock sägas, att Croces angrepp 
på den historiska skolan också fått negativa verkningar. Divina Commedia kom att 
ses som en antologi av enskilda dikter, inramade av teologiska föreläsningar som 
saknade allt intresse. Därmed gick helheten i verket förlorad. Det senaste halvseklets 
Dantekritik är i hög grad historien om hur man på olika vägar sökt återerövra det 
doktrinära elementet och förena det med det estetiska. I denna strävan till syntes 
har italienarna länge hämmats av Croces inflytande, medan utländska forskare gått till 
väga med större djärvhet och frihet.

Särskilt intresse har därvid ägnats det allegoriska problemet hos Dante. För Croce 
fanns ingen tvekan på den punkten; allegorin var en form av kryptografi utan poe
tisk relevans. Den moderna forskningens försök att med den allegoriska analysen 
som hjälpmedel nå fram till en helhetssyn på komedin börjar med Erich Auerbach. 
Under sina exilår i Turkiet skrev han den nu klassiska uppsatsen Vigur a?- Där under
söks en allegorisk tradition av bibliskt-kristet ursprung, som enligt Auerbach haft 
avgörande betydelse för Dantes komedi. Utgångspunkt är det ord, som gett uppsatsen 
dess titel. Figura förekommer redan hos Quintilianus som retorisk term, och be
tecknar bl. a. tekniken att göra förtäckta anspelningar, att insinuera sådant som av 
olika skäl inte kan öppet utsägas. Hos kyrkofäderna får sedan begreppet ett helt nytt 
betydelseområde genom att det används vid den typologiska bibeltolkningen. Redan 
Paulus låter händelser och personer i Gamla Testamentet peka fram mot och fullbor
das i evangelierna. Denna exegetiska metod utvecklas ytterligare under tidig medel
tid, och då skapas en mer enhetlig terminologi än tidigare. De äldsta exemplen i 
Auerbachs framställning är hämtade från Tertullianus. Han talar om Josua som pro- 1

1 Första gången publicerad 1938 och där- nischen Philologie. Bern 1967, s. 55-92.
efter flera gånger omtryckt, senast i Erich Mina sidhänvisningar syftar på denna ut-
Auerbach: Gesammelte Aufsätze zur roma- gåva.



fetisk föregångare till Jesus; liksom Josua förde Israels folk till Palestina, så för 
Jesu nåd själen till evig salighet. Josua benämns här figura Christi, och samma uttryck 
återkommer i flera andra exempel. Så betecknas såväl Adam som Moses figura Christi, 
Eva som figura ecclesiae. Ett välkänt fall av figurai exeges är tolkningen av Abra
hams offer av Isak som préfiguration till passionshistorien.

I dessa återkommande sammanställningar betecknas ofta figura också som umbra 
(skugga), och dess uppfyllelse som veritas (sanning). Gamla Testamentet förändras 
härigenom från en samling judiska lagar och sägner till en serie realprofetior. Det 
uppstår en historiesyn byggd på samband, där olika figurae ständigt får sin bekräf
telse i Kristi verksamhet. Det historiska perspektivet vidgas ytterligare genom att 
figuralismen också används eskatologiskt. Även om Gamla Testamentets figurae full
bordas i evangelierna, har de också en dold sanning som uppenbaras först vid tidens 
slut. Sinnevärlden blir en umbra futurorum, vars veritas framstår klart först på den 
yttersta dagen. På det sättet ger det figurala schemat en enhetlig vision av hela 
världshistorien, från skapelsen till slutet. Auerbach sammanfattar det karakteristiska 
för det figurala betraktelsesättet på följande sätt: »Die Figuraldeutung stellt einen 
Zusammenhang zwischen zwei Geschehnissen oder Personen her, in dem eines 
von ihnen nicht nur sich selbst sondern auch das andere bedeutet, das andere hingegen 
das eine einschliesst oder erfüllt.»2 Denna kristna och bibliska allegori bör enligt 
Auerbach skarpare än som dittills skett åtskiljas från de former av medeltida allegori, 
som har hedniskt och antikt ursprung. Dit hör de tolkningar av romerska författare —  
särskilt Vergilius och Ovidius —  som gjordes för att dessa skulle få teologiskt godtag
bar innebörd. Den viktigaste bakgrunden till denna kritiska tradition utgörs av stoi
kerna och deras moraliserande uttolkningar av Homeros och de grekiska myterna. 
Mycket populär under högmedeltiden är också den typ av personifierande allegori som 
vi framför allt möter i Roman de la rose, och där olika dygder eller egenskaper 
uppträder som levande och talande varelser. Ursprunget är snarast senantikt, med 
Prudentius’ Psychomachia som viktigaste förutsättning.

I de sistnämnda fallen utgår man alltid från en fiktiv fabel eller ett abstrakt be
grepp, som sedan skall ges en morali sk-allegori sk uttolkning. I det figurala sche
mat däremot är båda betydelseplanen uppfattade som sanna. Man rör sig inte med 
betydelsebärande fiktioner, utan sammanställer realistiskt återgivna personer och hän
delser ur historien.

Auerbachs uppsats mynnar ut i några koncentrerade sidor, där han söker applicera 
figuralismen på Dantes komedi. Han utgår då från Cato Uticensis, väktaren vid 
skärseldsbergets fot som tar emot och ledsagar själarna efter döden. Redan medeltida 
kommentatorer förvånade sig över att en hedning fått en sådan uppgift i komedin, i 
all synnerhet som han i egenskap av självmördare och Caesars fiende borde vara väl 
kvalificerad för en plats i Inferno. Gåtans lösning antyds dock redan av Vergilius, 
när han i texten hälsar Cato som en frihetens martyr. Hos flera romerska författare, 
t. ex. Cicero och Seneca, skildras han också som en idealgestalt av dygd och frihets- 
strävan.

I komedin har enligt Auerbach den jordiske Cato lösgjorts ur sitt politiska och 
historiska sammanhang på samma sätt som kyrkofäderna i sin exeges gjorde med 
Gamla Testamentets personer. Historiens Cato blir till figura, och den Cato vi möter 
i början av Purgatorio blir uppenbarad eller fullbordad figura, veritas. Den politiska 
frihet för vilken han gav sitt liv i Utica är préfiguration till den högre frihet han 
är satt att vakta i den hinsides världen, nämligen den odödliga själens frihet efter 
kroppens död.

Auerbach betonar starkt, att Cato inte är att betrakta som personifierad frihets- 
allegori. Tidigare kommentatorer har gärna tolkat honom pa det sättet, och da utgatt
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2 Auerbach, s. 77.
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från att Dante använt sig av samma form av allegori som Rosenromanen ger exempel 
på. Enligt den figurala tolkningen är historiens Cato också efter döden Cato Uti- 
censis, sådan Dante uppfattade honom i anslutning till romerska författare. Sam
tidigt som han bevarat sin jordiska karaktär har han lyfts upp ur det förgängliga till 
slutlig fullbordan och sammanfattning.

Vad som sagts om Cato gäller enligt Auerbach för komedin som helhet. Diktverket 
är en vision, som framställer hela världshistorien som avslutad och underkastad sin 
skapares slutgiltiga dom. Dante uttrycker en för medeltiden typisk historiesyn, där 
olika händelser inte ingår i en orsakskedja vars olika delar påverkar varandra. De 
ingår istället i en på förhand given ordning. I jordelivet möter vi människorna som 
figurae eller umbrae, i komedin framställs de som veritas. Deras liv får där sin slut
giltiga förklaring som uttryck för Guds avsikter med sin skapelse.

Personerna i Divina Commedia har hämtats ur historien, och Dante använder sig 
alltså inte av den antikinspirerade allegorins fiktioner och abstraktioner. Eftervärldens 
gestalter är dock inte identiska med jordelivets. Genom att de i livet efter detta 
framstår i sin verkliga sanning och fullbordan blir det eskatologiska tillståndet mer 
verkligt än det historiska. Den figurala realismen besegrar de allegoriska fiktio
nerna.

I flera spridda uppsatser fortsatte Auerbach att analysera skilda episoder och ge
stalter 1 komedin efter de här skisserade principerna.3 Den förste som åstadkommit 
en stor undersökning av diktverket som helhet med hjälp av en figurai teori är 
dock inte Auerbach utan amerikanen Charles S. Singleton. Det sker i hans bok Dante 
Studies, som kom ut i två delar under femtiotalet.

Redan i förordet visar han sin inställning till traditionen från Croce, när han om 
dess sätt att behandla det allegoriska problemet hos Dante använder ordet »madness» 
(II, s. V). Singleton uttrycker sig ofta mycket skarpt i polemiska sammanhang. Inte 
heller är han särskilt benägen erkänna sina föregångare, och flera kritiker har förvånat 
sig över att Auerbach inte nämns i Dante Studies. Singletons attityd till sina läsare 
utmärks minst av allt av några populärvetenskapliga ambitioner. Det finns hos honom 
ett tydligt förakt för profanum vulgus, och han håller med avsikt sina resonemang på 
en hög abstraktionsnivå. Det är inte alltid lätt att läsa Singleton, men i gengäld får 
man uppleva ett intellektuellt äventyr av ovanliga mått. Hans skarpsinniga och sub
tila —  ibland kanske översubtila —  textanalyser gör honom onekligen till en av 
centralgestalterna inom dagens Danteforskning.

Hans bok utgår från den specifika karaktären hos Infernos två första sånger. De 
utgör ett slags prolog till resan i underjorden, och när Dante står inför helvetets 
portar är det som om en ridå just skall gå upp för ett helt nytt drama. Singleton 
menar, att prologen är avsedd att allmängiltigt återge allas vår situation här i jorde
livet. Det är inte bara Dante själv, som gått vilse i en mörk skog, där han hotas 
av vilddjur. Alla människor är omgivna av synd och frestelser, osäkra om den rätta 
vägen. Sedan börjar pilgrimen Dantes färd genom underjorden, och perspektivet skif
tar från »vi» till »jag». Upplevelserna i den hinsides världen ger då retrospektiv be
lysning åt prologen, och det sker med Singletons ord »by a kind of recall more 
common in musical structure by which a theme, known in a prelude, but then left 
behind, emerges within another theme in its progressing development» (I, s. 13 ).

Om man på detta tillämpar Auerbachs terminologi, blir pilgrimens resa genom 
dödsrikena diktverkets figura. Denna pekar tillbaka på vårt tillstånd i denna värld. 
Singleton vänder alltså på Auerbachs schema genom att utgå från det eskatologiska

3 T. ex. Franz von Assisi in der Komödie; 
Figurative texts illustrating certain passages 
of Dante’s Commedia; Dante und Vergil; 
Dante’s addresses to the reader. Samtliga

ingår i den nämnda utgåvan av Auerbachs 
uppsatser. Kapitlet om Dante i Mimesis 
måste givetvis också nämnas i detta sam
manhang.
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tillståndet och sedan gå tillbaka till det jordiska. Man kan tala om ett slags »post
figuration» med en fyndig term av en fransk kritiker.4

Om denna form av allegori talar inte Dante i brevet till Can Grande della Scala. 
Där heter det istället, att verkets betydelse tagen efter bokstaven är själarnas tillstånd 
efter döden. Den allegoriska innebörden därav är hur människan genom att använda 
sin fria vilja blir föremål för straffande eller belönande rättfärdighet.5 Denna aspekt 
ger Singleton benämningen »symbolism» för att skilja den från komedins »allegori», 
som enligt hans terminologi avser sambandet mellan pilgrimens resa och vår resa här i 
jordelivet.

Singletons analys av Casellaepisoden i andra sången av Purgatorio vill visa, hur 
dessa bada dimensioner förenas. När de anländande själarna undrar vilka Vergilius 
och hans följeslagare är, får de till svar att de alla är pilgrimer:

»E Virgilio rispuose: ’Voi credete 
forse che siamo esperti d’esto loco; 
ma noi siam peregrin come voi siete.’»

»Vergilius svarade: ’N i tyckas anta 
att denna ort ej är oss okänd mer, 
men vi som N i gå pilgrimsvägar branta.’»

(Purg. II, 6 1—63. A. Pippings övers.)

Så uppträder Dantes vän Casella och sjunger så vackert, att åhörarna stannar för 
att lyssna och därvid glömmer bort var de befinner sig. Den vresige Cato klandrar 
då deras beteende och manar dem att bryta upp och fortsätta sin färd. Uppfattas 
episoden endast på det bokstavliga betydelseplanet är den på intet sätt märklig, efter
som det är helt naturligt att Cato driver på pilgrimerna som glömt sig kvar i sångens 
njutning. N y dimension får den allegoriskt, satt i relation till vårt liv på jorden. 
På vilket sätt är handlingssättet då klandervärt?

För att ge svar på den frågan utgår Singleton från en central tanke i den medel
tida världsbilden, nämligen att Gud till människans frälsning skrivit två olika böcker. 
Den ena är givetvis bibeln, och den andra är den skapade världen vilken man såg 
som en bok skriven av Guds finger. Enligt den uppfattningen visar alla föremål i 
sinnevärlden på sin skapares allmakt och vishet. Tingen är inte endast ting, de är 
också tecken som visar på Gud. När människan försjunker i jordiska företeelser och 
njuter av dem för deras egen skull, då glömmer hon att hon är pilgrim också i detta 
liv. Därför riktar sig Catos strafftal också till dem, som ännu lever på jorden. Detta 
är den allegoriska dimensionen av Casellaepisoden, och där imiteras bibelns figu- 
rala struktur. De händelser som skildras i bibeln syftar ju samtidigt på andra hän
delser. På samma sätt har komedins centrala händelse, en resa till underjorden, 
också relevans för vår resa här på jorden. Den symboliska dimensionen är den, som 
omtalas i Can Grandebrevet. Liksom själarnas tillstånd efter döden avspeglar Guds 
rättvisa och makt, så visar sinnevärldens föremål på sin skapare. Singleton menar, 
att Dante skildrat eftervärlden i imitation av Guds andra bok som är skapelsen själv. 
Den allegoriska och symboliska dimensionen av komedin efterhärmar alltså var sin 
av de två böcker Gud skrivit.

I Convivio skiljer Dante mellan poeternas och teologernas allegori, och säger sig 
ämna tillämpa den förstnämnda.6 Hans exempel från Orfeusmyten visar tydligt att han 
därmed avser den form av antikinspirerad allegori, där det bokstavliga betydelse
planet utgörs av ren fiktion. Ur detta utvinns så en moralisk sanning. Här finns 
alltså ett auktoritativt uttalande av Dante själv, och det har länge ansetts rimligt

4 Jean Pépin: Dante et la tradition de l ’al
légorie. Paris 1970, s. 36. Det bör framhål
las, att ordet figura inte förekommer hos 
Singleton, som istället använder en egen
händigt skapad terminologi. Reellt använ
der han doch tydligt Auerbachs figuralism i 
sina analyser.

5 Originaltextens uttryck är »status anima- 
rum post mortem» resp. »subiectum est 
homo prout merendo et demerendo per ar
bitra libertatem iustitie premiandi et pu- 
niendi obnoxius est» (Ep. XIII, 8).
6 Convivio II, 1.
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tänka sig den poetiska allegorin använd också i komedin. Singleton och figuralisterna 
menar dock, att han där övergått till den teologiska allegorin, och de stöder sig då 
på brevet till Can Grande. När Dante där kommenterar komedin använder han en 
biblisk episod —  Exodus —  som exempel för att visa hur en text genom allegorisk 
tolkning får fyra olika betydelseplan. Dessutom följer han uppenbarligen den tradi
tionella kristna typologi, som redan kyrkofäderna använde sig av vid sin bibelexeges. 
Nu kan Exodus för en from katolik som Dante knappast betraktas som poetisk fik
tion på samma sätt som Orfeusmyten, utan händelserna i komedin måste uppfattas 
som om de vore sanna. Det skulle innebära, att han begagnat bibelns sätt att be
skriva händelser, och därmed imiterat Guds sätt att skriva.7 Singleton sammanfattar 
sin ståndpunkt i form av en paradox: »The fiction of the Divine Comedy is that 
it is not fiction at all» (I, s. 62).

Att redan de tidigaste kommentatorerna tog för givet att Dante använt poeternas 
allegori förklaras delvis av det vilseledande uttalandet i Convivio. Avgörande orsak 
enligt Singleton är dock, att Dantes och medeltidens sätt att uppfatta bibeln och 
skapelsen gick förlorad med renässansen. Den teologiska, bibliska allegorin kom att 
framstå som obegriplig, och komedins läsare —  från renässansen fram till våra dagar 
—  har läst verket i amputerad version. Lakunen har dock inte funnits i texten, utan 
hos läsarna själva. V i måste återskapa ett nu förlorat sätt att se på världen: »Unless, 
by an effort of the imagination we can again achieve this view, then we may not hope 
to be adequate readers of the Divine Comedy, but shall be forever recasting Dante 
and his world into the image of our own» (I, s. 28).

Amerikanen Robert Hollander framställer sig i boken Allegory in Dante’s Comme
dia (1969) som efterföljare till Auerbach och Singleton. Samtidigt hävdar han, att 
dessa båda inte uppfattat hur konsekvent och långtgående Dantes bruk av den teolo
giska allegorin är i komedin.

Hollander instämmer i Singletons tes, att Divina Commedia författats i imitation 
av Guds sätt att skriva. Det framställningssättet har betingats av diktverkets avsikt, 
eller med Hollanders ord: » .. .  to make the poem capable of seeing God, which 
it does in Paradiso X X X III , as well as the order of the whole universe as this is 
known to God alone» (s. 63). En kristens väg till Gud kunde inte gärna framställas 
med samma medel som en påhittad fabel, och därför skall Dante till litterär praxis 
ha överfört kyrkofädernas och skolastikens typologiska bibeltolkning, och därmed valt 
att skildra händelser i eftervärlden som om de vore historiskt sanna.

Enligt ett intressant uppslag av Hollander kan man exakt ange, när Dante börjar 
tillämpa denna berättarteknik. De båda första sångerna av Inferno lämpar sig näm
ligen inte särskilt väl för figurai analys, utan där förefaller snarast den poetiska 
allegorins metoder ha kommit till användning. Omsvängningen kommer i och med 
tredje sången, och det innebär för Hollander »one of the great moments in the 
history of Western fiction» (s. 7 1) . Denna sång inleds av de nio rader, som är in
huggna i klippan ovan helvetets port. I komedin framställs dessa ord som Guds egna, 
och det första pilgrimen får se under sin resa i underjorden är onekligen ett konkret 
exempel på Guds sätt att skriva. Slutsatsen är given för Hollander: »The words over 
the gate and almost everything we shall see now for ninety-eight cantos are to be 
understood as having been made by Him, not by His poet» (s. 72).

Kyrkofädernas figuralism är begränsad till förhållandet mellan Gamla och Nya 
Testamentet. Enligt Hollander är Dantes tillämpning betydligt friare, och han begag
nar inte endast bibliska episoder utan också antika författare som om dessa på samma 
sätt återgav verifierade fakta. Han arbetar med en egenhändigt skapad universell

7 Det bör kanske betonas, att det därmed underjorden. Poängen är att han beskriver
inte är sagt att Dante kroppsligen besökt händelserna som om de verkligen inträffat.
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historia, som sträcker sig från skapelsen till Dantes egen tid. Som kompendium till 
denna historia används en omfattande litteratur, men viktigast är de två böcker som 
oftast citeras i komedin: bibeln och Aeneiden. Mellan denna samlade historiska kun
skap och eftervärldens händelser uppstår så figurala sammanhang.

Näst efter bibeln och Aeneiden är komedin själv den oftast citerade boken i Divina 
Commedia. Dantes teknik att citera eller alludera på sin egen text ger Hollander 
termen »verbal figuralism». Därmed menar han, att många ord och uttryck får sin 
fulla innebörd klarlagd först genom att återkomma och kompletteras senare i verket. 
Man kan alltså tala om två fall av figuralism hos Hollander; i det ena utgörs de 
båda polerna av den litterära texten och Dantes historiska vetande, i det andra är 
relationerna begränsade inom diktverket. För att visa hur Hollander använder sin teori 
vill jag dröja vid hans analys av den kanske mest kända episoden i komedin, den som 
handlar om Paolo och Francesca.

Han inleder med ett fall av verbal figuralism. Första sången av Inferno börjar 
med de välkända orden:

»Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la diritta via era smarrita.»

»När jag nått halvvägs på vår levnads bana 
jag fann mig i en dyster urskogs snår 
där icke väg, ej spår jag kunde spana.»

(Inf. I, 1 - 3 .  A. Pippings övers.)

Inom loppet av några få versrader återkommer i Francescaepisoden två av dessa 
uttryck: »nostra vita» och »smarrito» (Inf. V, 67—72). Därmed anknyts två text
ställen till varandra, och pilgrimen Dante (liksom den uppmärksamme läsaren) på
minns om situationen vid komedins upptakt. Där har Dante kommit bort från den 
rätta vägen, han är nästan förlorad på grund av samma synd som Francesca begått. 
För båda har därvid litteraturen spelat en väsentlig roll: »Lust and literature are 
the two elements which are put into focus by this section of the canto, and we are 
prepared for the encounter between the once lustful poet, Dante Alighieri, and that 
lustful lady, who had also read the matter of French romance, Francesca» (s. 107).

Francescas tal innehåller uppenbara litterära reminiscenser. Hollander ger exempel 
på verbala överensstämmelser med Aeneas och Didos samtal hos Vergilius. Att det 
älskande paret läst om Lancelot nämns ju direkt, men dessutom finns en intressant 
allusion som inte är så lätt att upptäcka. De berömda orden »quel giorno più non 
vi leggemmo avante» (»Vi läste icke vidare, den dagen») visar nämligen tydliga 
paralleller med det ställe i Augustinus’ Confessiones, som skildrar dennes omvändelse. 
Bakom muren i den trädgård där han sitter hör den unge Augustinus en röst, som ma
nar honom att läsa. Han slår upp Paulus och finner genast det ställe i Rom. 13 : 13 , 
som varnar för otukt och lösaktighet. Det innebär vändpunkten i Augustinus’ liv, 
och sedan den stunden är han kristen. Efter att ha läst Paulus’ ord finner han ytter
ligare läsning onödig, och han slår igen boken med orden: »Nec ultra volui legere» 
(Och jag ville inte läsa mer). Med denna allusion tycks Dante ha velat göra Francesca 
till Augustinus’ motpol. Hennes undergång beror på att hon läst fel bok och därav 
förletts till synd, medan Augustinus fann nåd genom att läsa bibeln i motsvarande 
situation.

»Dante’s own bookishness shows through this passage in a wonderfully clear light», 
skriver Hollander (s. 1 1 3 ) .  Bakom Francesca ser vi en rad gestalter. Vi ser Aeneas 
och Dido i början av den kärlekshistoria, som slutar med Didos undergång. Vi ser 
Lancelots och Guineveres omfamning och vet vad som följde därav. Vi ser slutligen 
Augustinus läsa Paulus och räddas från Francescas öde. Episoden är för Hollander full 
av figurala relationer: »And thus he (Dante) is free to think of Francesca in 
vita as the figure of Francesca in morte; and of Dido and Guinevere as figures of 
Francesca’s lustful life; and of Augustine’s reading of Paul as the negative and cor
rective figure of her reading» (s. 133)-



Hollander hävdar bestämt, att hans figurala analys berikar diktverket och öpp
nar dess inre. Så är kanske inte alltid fallet, och en del läsare blir nog besvikna 
över att se Francescas klagan reducerad till en citatkatalog. Någon brist på självför
troende finns dock inte hos denne amerikanske forskare, eftersom han dessutom menar 
sig ha funnit den magiska formel som löser alla gåtor i komedin. Allt man behöver 
veta finns att läsa i Can Grandebrevet, sedan gäller det bara att tillämpa dess utlägg
ning om allegorin vid analysen av Dantes text. Själv menar sig Hollander vara den 
förste som genomfört en sådan analys, och efter sekler av missförstånd skulle äntligen 
en kritiker ha läst och förstått komedin som dess författare själv önskade en gång,

Men åtskilliga problem kvarstår, och den viktigaste invändningen gäller Hollanders 
figurala begrepp. Det är så omfattande att det spänner över praktiskt taget all 
litteratur, som Dante kan ha känt till. Därmed får termen en innebörd som avsevärt 
avviker från den medeltida teologins, och vi befinner oss långt från Auerbachs an
vändning av begreppet. Följden av Hollanders terminologi blir, att referenserna kor
sar varandra i hans analyser. Ibland gör det hela ett närmast parodiskt intryck, som 
i sammanfattningen av Catoepisoden där olika figurae avlöser varandra som i ett 
staf ettlopp: »Ca to figured in Moses figuring Christ; Dante figured in Ulysses by 
contrast, figured in Christ, and also figured by Cato» (s. 135 ).

Hollander har upptäckt åtskilliga litterära allusioner i komedin, som tidigare 
forskning inte observerat. Särskilt intressant tycks mig hans demonstration av Ver- 
gilius’ (och även Ovidius’) stora betydelse i detta avseende. Hans bok är full av 
intelligenta och engagerade analyser, och i högsta grad läsvärd. Vad man måste 
reagera mot är Hollanders envisa bemödanden att till varje pris tvinga in sina upp
täckter i en teoretisk modell. Han uppfattar varje jämförelse, litterär allusion eller 
parallell som oemotsägligt bevis på sin figurala teoris giltighet.

Också den verbala figuralismen inger betänkligheter. Den är resultat av ett botani
serande i konkordanserna, som ibland förefaller ha skett på ganska subjektiva grunder. 
Thomas Bergin, en annan amerikansk Dan teforskare, tar upp fallet »smarrito» i sin 
recension av Hollanders bok (i Speculum, 19 7 1) . Det ordet förekommer elva gånger i 
komedin, och Bergin frågar sig om alla dessa måste figurait anknytas till Infernos 
första sång. Om inte, hur skall då urvalet göras? Blir det Dantes eller den moderne 
kritikerns? Bergins viktigaste invändning är, att ord och uttryck rimligen måste 
kunna återkomma i komedin utan att det därför behöver ha någon medveten avsikt 
som motivering.

Det tycks alltså, som Hollander drivit figuralismen alltför långt, till en punkt 
där begreppet förlorar sin mening. Det får så allmän innebörd, att dess användning 
som exakt term blir omöjlig.

206 Forskningsöversikter

Figuralismens främste anhängare bland italienska Danteforskare är Rocco Montano, 
som också har erkänt sitt stora beroende av i första hand Singleton. Jag vill här 
behandla hans diskussion av problemet med de s. k. ädla syndarna i Inferno, efter
som den är av stort principiellt intresse.8

Romantikens Danteintresse var i hög grad begränsat till Inferno, och i synnerhet 
till tre av de personer vi där möter; Francesca, Brunetto och Odysseus. Man upp
fattade dessa som ädla och beundransvärda gestalter, och menade att Dante inte alls 
avsett att framställa dem som syndare. Två tendenser skulle ständigt ha kämpat om 
herraväldet över Dante; å ena sidan var han teologen som kände sig tvingad fördöma 
synden, å andra sidan var han diktaren och medmänniskan som ville förstå och för
låta. I de tre nämnda episoderna skulle då den sistnämnda tendensen ha segrat. Med

8 Min framställning bygger framför allt på (Delta nr 2 1952), samt hans bok Storia
Montanos uppsats l l  »folie v olo » di Ulisse della poesia di Dante, 1. Napoli 1962.



det synsättet blev Dante en dålig katolik, kanske rentav kättare som opponerade sig 
mot medeltidens rigorösa moraluppfattning.

Montano avvisar mycket bestämt sådana tolkningar. Om Dante verkligen i Inferno 
placerat människor som han beundrade, då finns bara två tänkbara förklaringar. Ett 
alternativ är, att han inte tog eftervärlden på allvar. I så fall är komedin en oansvarig 
sällskapslek, som inte förpliktar till något. Den tanken ter sig helt orimlig för 
Montano, Inferno måste betraktas som »una cosa séria». Den andra möjligheten vore, 
att Dante velat göra uppror mot hela den medeltida världsbilden och ifrågasätta Guds 
rättvisa. Också detta är oacceptabelt för Montano.

I tydlig anslutning till den tradition som inleds av Auerbach ser Montano komedin 
som den yttersta sammanfattningen och förklaringen av jordiska händelser. Vi har 
också Dantes egna ord i Can Grandebrevet på att han velat ge en allegorisk fram
ställning av den gudomliga rättvisan. Genom hela Inferno råder därför evig för
dömelse, och i den atmosfären vore medlidande ett utslag av gudlöshet. Den grund
synen måste enligt Montano bibehållas vid varje analys av enskilda episoder. Det är 
visserligen sant, att några av syndarna i Inferno gör ett imposant och ädelt intryck. 
Det innebär dock inte att Dante identifierar sig med dem, det beundransvärda är 
snarast attribut som ytterligare framhäver det depraverade. Dessutom är pilgrimen 
Dante en vanlig svag människa, som naturligt nog kan känna dragning till synden 
och vilja förlåta där ingen förlåtelse är möjlig (i synnerhet i fallet Francesca, där 
han möter sina egna tidigare synder). Just för att visa hur lätt människan faller är 
det nödvändigt att ibland framställa synden som lockande.

Att Montano så envist angriper denna romantiska uppfattning av Inferno har sin 
grund i, att han tycker sig se traditionen leva kvar i modifierad form också i den 
moderna forskningen. Han riktar sig särskilt mot en forskare ur den äldre genera
tionen, Mario Fubini, som har skrivit en stor essä om Odysseusepisoden.9 I likhet 
med Montano avvisar visserligen Fubini som nonsens romantikens uppfattning av 
Odysseus som en Faust eller en föregångare till renässansen. I ett viktigt avseende 
ansluter han sig dock till denna tradition, då han inte alls medger att Infernos 
Odysseus är att betrakta som syndare. Fubini hävdar, att Dante velat ge en bild av 
antikens storhet men också begränsning. Odysseus’ strävan är ädel och beundrans
värd, men samtidigt tragisk eftersom den inte når sitt mål. På samma sätt skall Dante 
ha sett på antiken; den var storslagen men otillräcklig, eftersom den kristna reli
gionen saknades. Den kunde därför lika litet som Odysseus nå fram till de yttersta 
sanningarna.

Montano däremot finner det självklart att Dante velat fördöma Odysseus, annars 
hade han inte kommit på tanken att placera honom i Inferno. Hans synd är den som 
omtalas bl. a. hos Aquino, och under medeltiden var känd som curiositas. Därmed 
avsågs gudlös nyfikenhet, kunskapssträvan som inte hade till syfte själens frälsning. 
Att söka vetande för dess egen skull utan metafysiska motiv var enligt medeltida 
teologi ett depraverat sätt att använda intelligensen, det var hädelse och förmäten 
synd.

A v Odysseus’ tal i Inferno framgår också att han fortfarande är förvillad, och 
omedveten om sin gärnings innebörd. Berättelsen ges ur hans förvridna perspektiv, 
och eftervärlden har felaktigt uppfattat det som om Dante velat identifiera sig med 
syndaren. Sådana föreställningar om »ädla syndare» i Inferno uppkommer enligt 
Montano genom att man på helt subjektiva grunder väljer ut enskilda episoder som 
särskilt poetiska eller rörande. Sedan tolkas dessa helt isolerade från diktverkets hel
het, och man utgår då från ett grovt anakronistiskt betraktelsesätt. Lösryckta text
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ställen kan inte analyseras som om de likt en modern roman innehöll psykologisk
realistisk människoskildring. Vad Dante velat framställa är något helt annat, nämligen 
moraliska egenskaper underkastade Guds rättvisa dom. Den avsikten måste antas vara 
genomförd i hela verket, och exempelvis en heroisk Odysseus skulle på ett flagrant 
sätt avvika från komedins helhet.

Typiskt för Montano liksom för andra figuralister är det starka betonandet av 
diktverkets teologiska och poetiska enhetlighet. Alla detaljanalyser underordnas denna 
helhetssyn. Med det synsättet blir Dante i ett avseende unik för sin tid; det är i den 
litterära praxisen, där han som den förste använder den teologiska allegorin i ett 
diktverk. Däremot blir han i doktrinärt avseende en typisk representant för sin tid; 
han framställs genomgående som en god katolik och en lojal kyrkans son.

Gian Roberto Sarollis bok Prolegomena alla »Divina Commedia'» ( 19 7 1)  utgår 
från synen på Dante som en i varje ögonblick konsekvent och medvetet arbetande 
författare. Han skall alltid ha varit fullt på det klara med sina syften och hur dessa 
skulle uppnås, och inte ett ord eller egennamn har skrivits i komedin utan att en 
bestämd avsikt ligger bakom. Utgående från den tanken genomför Sarolli ytterst 
komplicerade analyser av olika textställen för att ur dem utvinna en innebörd, som 
det nog flera gånger är tveksamt om de verkligen har. Ofta laborerar han med tal- och 
färgmystik av det mest intrikata slag, men dessa kabbalistiska övningar är praktiskt 
taget omöjliga för en lekman att följa.

På flera ställen i Sarollis bok demonstreras en av fördelarna med den figurala 
teorin. Jag  tänker på möjligheten att ge plausibla förklaringar till de fall, där 
olika personer dyker upp på överraskande ställen i Dantes eftervärld. Tidigare har 
jag berört Auerbachs analys av Catoepisoden, och nu vill jag uppmärksamma Sarollis 
diskussion av profeten Natans roll i Paradiso X II. Flera kommentatorer och forskare 
har funnit det svårförklarligt, att denne placerats bland de utvalda visa i sällskap med 
bl. a. Aquino, Bonaventura och Augustinus.

I Gamla Testamentet berättas hur Natan klandrar David för dennes äktenskaps
brott med Batseba. Utgående därifrån har man antagit, att Natans ärofulla plats i pa
radiset har samband med att han är avsedd att representera en moralisk egenskap: 
modet att säga sanningen till jordens mäktiga. Tolkningen förefaller onekligen något 
otillfredsställande. Sarolli vill finna en bättre lösning med hjälp av ett figurait 
betraktelsesätt. Det gäller först att klarlägga, vilken roll Natan kan ha spelat i 
Dantes historiesyn. Sarolli påvisar då en tradition, som vid sidan av den bibliska 
haft avgörande betydelse. Natans strafftal till David användes nämligen som argument 
i investiturstriden av båda de inblandade parterna.

Den ena sidan hävdade, att profetens uppträdande mot kungen hade aktuell syft
ning eftersom det visade den andliga maktens företräde framför den världsliga. Att 
David faller till föga och visar ånger ansågs vara en maning till medeltidens furstar. 
Även den andra falangen använde samma episod som stöd för den egna ståndpunkten. 
Man betonade då det förhållandet, att David genom Natan fick Guds förlåtelse. 
Denna gällde inte endast honom själv utan också hans efterlevande, eftersom makten 
gick i arv till sonen Salomo. Tronen blev stabiliserad för evigt, och därmed ansågs 
kyrkan ha delegerat den världsliga makten till kejsaren.

Mot den bakgrunden, och med kännedom om Dantes egen politiska verksamhet, 
framstår Natans roll i komedin i ny belysning. Hans strafftal till David, som det 
återges i bibeln, blir till figura. Den slutliga uppfyllelsen och förklaringen kommer 
i Paradiso, där han har sin givna plats som idealet för en kejsares eller furstes råd
givare. Han förmedlar kyrkans förlåtelse och uppgivande av den världsliga makten. 
Sarolli vill också se ett figurait samband med Dante själv. Natan är Guds profet 
och den som uppenbarar Guds avsikter för jordiska maktinnehavare. Dante framträder



genom sin teologiska allegori som Guds egen författare, s crib a Dei. Syftet är också 
Natans, att åstadkomma försoning mellan andlig och världslig makt.

Sarollis analys är intressant på det sättet, att han lyckas anknyta till varandra de 
båda traditioner om profeten Natan, som Dante kan ha känt till: bibelns och in
vestiturstridens. Utgår man däremot från den poetiska allegorin är det naturligt att 
se personerna i komedin som personifierade egenskaper på samma sätt som i Rosen
romanen; Cato blir da Friheten, Natan blir Modet. Med hjälp av den teologiska 
allegorin och dess figurala schema ges onekligen möjligheter att komma längre i 
analysen.

Givetvis finns åtskilliga forskare, som inte accepterar den figurala teorin. De 
hävdar att Dante i komedin liksom i Convivio tillämpat den poetiska allegorin, 
inte den teologiska. Argumentationen är historiskt inriktad och stöder sig på litterär 
praxis under medeltiden samt de tidigaste kommentatorernas sätt att tolka Dantes 
komedi. Sådana invändningar besvaras av figuralisterna med att komedin är ett för 
sin tid unikt diktverk, och att dess författare tillämpat ett litterärt framställningssätt 
som helt avviker från samtidens vanliga. Längre än så har knappast meningsutbytet i 
frågan kommit.

Det måste konstateras, att Can Grandebrevet i alltför hög grad kommit i centrum 
för diskussionen. Tidigare hävdades ibland att det var oäkta, men den uppfattningen 
kan nog sägas vara övergiven numera. Istället har man på ett ganska ofruktbart sätt 
hamnat i en mycket teknisk debatt om hur enskilda uttryck i brevet bör tolkas. Värde
fullare vore en principiell diskussion av de resultat, som den figurala skolans ana
lyser av komedins text nått fram till. Innan denna kommit till stånd är en slutgiltig 
bedömning av teorins giltighet omöjlig.

Det här skisserade dilemmat aktualiseras av Pompeo Giannantonios bok Dante e 
1’allegorismo (1969). Den består till stor del av en detaljerad historik över allegori
begreppets utveckling från antiken till Dantes egen tid. Som lärdomsprov är det ett 
oerhört imponerande arbete, som i framtiden kommer att vara ett nödvändigt upp
slagsverk för den som —  oavsett utgångspunkt — vill studera det allegoriska proble
met hos Dante. Som bidrag till diskussionen om figuralismen har däremot Giannan
tonios bok inte något nytt att erbjuda. Han säger sig vara skeptiskt inställd till 
denna teori och vill se komedin som exempel på antikinspirerad, poetisk allegori. 
Motiveringen är historisk; Dante måste ses som en produkt av sin tid och dess kul
turella miljö, figuralismen blir därför anakronistisk. Sådana invändningar kan ju 
inte gärna göra intryck på forskare av Auerbachs och Singletons skola, eftersom dessa 
hävdar att det typiska för Dantes allegori är just att den så markant avviker från 
medeltida praxis.

Det råder inget tvivel om att den figurala skolan förnyat Danteforskningen, och 
redan däri ligger dess berättigande. Man har skapat möjligheter att förklara ti
digare dunkla ställen i komedin, och samtidigt har verkets helhet kommit i centrum 
för uppmärksamheten som aldrig förr. Kanske allra viktigast är dock de bidrag denna 
riktning gett till den moderne läsarens upplevelse av komedin som diktverk. Oavsett 
vad man än må anse om figuralisternas teori är deras analyser av Dantes text genom
gående hållna på mycket hög nivå, och de är kanske än mer imponerande som kritiska 
prestationer än som historiska lärdomsprov. I en programuppsats framhåller också 
Singleton den nutida läsarens vision av komedin som den viktigaste utgångspunkten 
för sitt arbete.1 En sådan inställning måste accepteras som både legitim och väsentlig, 
åtminstone så länge vi anser att Dante inte bara tillhör litteraturhistorien utan också 
vår egen tid.
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