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av att ga tillbaka pa ett norskt original. Denna teori av den ansedde norske språkmannen 
och paleografen bemöttes emellertid snart med tungt vägande argument och torde kunna 
betraktas som vederlagd. Sveinsson rekapitulerar denna diskussion —  annars kanske 
ägnad att sätta nationalistiska känslor i svallning både i Norge och på Island —  med 
största oväld, reda och jämvikt.

Det är för övrigt egenskaper som genomgående utmärker hans behandling av de 
många snåriga problemen kring eddapoesien. Hans omsorgsfulla avvägningar ger i regel 
utmärkt besked om olika grader av visshet, sannolikhet och möjlighet. Med vederbörliga 
reservationer tecknar han sålunda utvecklingskurvan för äldre och yngre inslag i Eddans 
hjältediktning och redovisar de skilda kriterierna. I Codex Regius själv är ju ordnings
följden bestämd av handlingsförloppet inom diktcykeln om och kring Sigurd Fafners- 
bane. Den är ett verk av handskriftens redaktör och säger ingenting om de olika kvä- 
denas inbördes ålder.

Karakteristiken av de enskilda dikterna som konstverk präglas av författarens lång
variga och djupa förtrogenhet med ämnet. Hans kvalifikationer kommer till sin fulla rätt 
inte minst i avsnitten om så ryktbara och omskrivna sånger som Hav amål och Völuspd.

Einar Öl. Sveinsson är suveränt hemmastadd inom sina vidsträckta domäner. I full
bordat skick kommer lslenzkar bökmenntir i fornöld av allt att döma att bli vår genera
tions stora standardverk över den klassiska isländska dikten.

Peter Hallberg

O l o f  L a g e r c r a n t z : Från helvetet till paradiset. En bok om Hante och hans komedi. 
1964. —  G u s t a f  F r e d e n : Hante. 1965. ( I  serien »Världsförfattare».)

700-årsminnet av Dantes födelse någon gång i april eller maj 1265 högtidlighålls i 
år över hela den civiliserade världen med utställningar, kongresser och utgivande av nya 
upplagor av Dantes verk och en rikhaltig litteratur om dessa verk. Gustaf Fredéns lilla 
skrift om Dante får väl uppfattas som direkt stimulerad av jubiléet, medan upprinnelsen 
till Olof Lagercrantz’ studie går något längre tillbaka: delar av den publicerades redan 
våren 1963 som tidningsartiklar. Härmed är också något väsentligt sagt om respektive 
verks karaktär. Fredéns ger intryck av att vara ett beställningsarbete medan Lagercrantz’ 
synes sprunget ur ett personligt uttrycksbehov som fann sitt första och naturliga utlopp i 
dagsjournalistikens form.

Det vore lätt att avfärda Lagercrantz som en litteraturhistorisk dilletant, som en subjek
tiv essäist utan sinne för historisk metod, men det vore att göra sig blind för allt positivt 
och berikande i hans bok. Han ger sig heller inte ut för att bidra till den vid det här 
laget starkt specialiserade facklitteraturen på området utan vill förmedla sin upplevelse av 
Divina Commedia. Han redovisar en ansenlig beläsenhet i Dantelitteraturen men inte 
med vedertagen detaljerad hänvisningsteknik: »När jag skriver har jag inte alltid klart 
för mig varifrån den kunskap är hämtad som jag använder. Jag vet ej heller alltid var 
gränsen går mellan det lånade och det som är mitt eget. Vad jag här säger är mitt endast 
i så måtto att jag tycker mig vara i besittning av det» (s. 101).

Er ån helvetet till paradiset är uppdelad i 16 kapitel fördelade på tre större avsnitt
ägnade åt vart och ett av de tre hinsidesrikena. Framställningen täcker emellertid inte det 
episka skeendet i komedin utan koncentreras till vissa episoder eller problemkomplex. 
Efter två inledande kapitel om pilgrimen Dante och förutsättningarna för hans under- 
jordsfärd diskuteras de avsnitt ur Inferno som handlar om Paolo och Francesca, Brunetto 
Latini, de underjordiska demonerna, Odyssevs och slutligen Ugolini, Fra Alberigo och 
några andra i helvetestrattens nedersta krets. Behandlingen av Francesca- och Odyssevs- 
episoderna är representativ för Lagercrantz’ sätt att komma tillrätta med de svårigheter 
Dantes Inferno erbjuder en positivt inställd och lidelsefullt engagerad läsare, som dock 
inte kan dela diktverkets kristna grundsyn.

Problemet med Francesca är hur Dante kan tillmäta henne straff i helvetet för ett
brott som ter sig så förklarligt och ringa: »Ingen som i komedin läser om Francesca
torde vara villig att döma henne. Även den som är anhängare av en objektiv moral och 
anser att äktenskapsbrott under alla omständigheter är förkastliga måste erkänna att här
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föreligger maximala förmildrande omständigheter» (s. 36). Skriver då Dante i slaviskt 
beroende av kyrkans moraluppfattning och i strid med varje naturlig mänsklig känsla? 
En sådan tolkning vore oförenlig med Lagercrantz’ intuitiva uppfattning och uppskatt
ning av Dante som skald och människa, och han väljer därför en annan utväg: »Francesca 
är en kvinna som älskar [...] Smärtan i denna kärlek bestod i att de båda älskande ej 
kunde äga varandra annat än i stulna ögonblick, då de i varje stund måste frukta för 
upptäckt [...] Det är hennes natur och hennes situation som är straffet. Straffet är —  
jag använder Eliots term —  ett tillstånd och inte en påföljd» (s. 38). Ett tillstånd och 
inte en påföljd —  med denna tolkning trollas de teologiska svårigheterna bort och Dantes 
helvete kan uppfattas som ett »moraliskt museum» (s. 42). Denna tolkning gör också In
ferno till en mera gripande och skakande läsning —  här räcker det inte med att av
svärja sig den kristna tron för att slippa engagera sig i de fruktansvärda lidanden p il
grimen Dante bevittnar —  och i det egna engagemanget och i förmågan att visa den 
moderna läsaren vägen till eget engagemang ligger Lagercrantz’ styrka.

Mötet med Odyssevs i Infernos 26:e sång hör till Divina Commedias poetiska höjd
punkter, och Lagercrantz stannar här upp i begrundan inför den paradoxala konjunk
tionen av storhet och fördömelse. Odyssevs’ list med trähästen vid Troja är den formella 
grunden till hans fördömelse men i själva verket är det något långt allvarligare det gäl
ler. På det sista i raden av sina djärva äventyr styr han sitt skepp västerut förbi Herakles 
stöder med en maning till sina män att använda livets korta afton till att utforska värl
den bortom solen, att betänka att de skapats inte för att leva såsom djur utan för att söka 
kunskap och dygd. Men då de på sin seglats närmar sig Skärseldsberget låter Gud en 
stormvind blåsa upp och skeppet går i kvav. Varför? Drivs inte Odyssevs av de ädlaste 
motiv, av längtan efter kunskap och dygd? De i skrifterna bevandrade uttolkarna vet 
besked —  Odyssevs’ synd är hybris, han tror sig kunna nå kunskap om det fördolda av 
egen kraft —  men Lagercrantz låter sig inte nöja med detta. Odyssevs är för honom den 
»för vilken kunskapen och det fria sökandet är viktigare än Gud [...] Många tycker sig 
i honom igenkänna västerlandets hjälte framför alla andra.» »Odyssevs är, kunde vi också 
säga, renässansmänniskan, en representant för det förbehållslösa sökandet innestängd i ett 
medeltida trosfängelse. Den vilda kraft han äger är ett bevis för att hans befrielse är 
nära» s. 70, 73). Lagercrantz går ett steg vidare och framkastar frågan om Odyssevs 
inte rent av är en bild som Dante gjort av sig själv som diktare (s. 75), dvs. om inte 
Dante med diktandet av Divina Commedia spränger den auktoritetsbundna kristna trons 
bojor, om han inte transcenderar det snävt moraliska kosmos han själv skapar i komedin 
och sträcker sig upp mot en högre frihet. Skolastikern Dante förvandlas till en renässans
humanist, till en Faust, till en modern västerländsk sökare, till Olof Lagercrantz, om det 
skall sägas rent ut.

Fem kapitel ägnas åt Purgatorio, och de behandlar villkoren för tillvaron i skärs
elden, den fyrfaldiga tolkningsmetoden, Dantes och Vergilius »underbara vänskap», lands
flykten och slutligen Beatrice. Skärselden som existensform är inte lika lätt att samman
fatta som helvetet, men Lagercrantz gör ett försök som är typiskt för hans stil och me
tod. I medvetande om att ingen enkel formel förmår uttrycka hela sanningen hopar han 
anaforiskt flera definitioner som tillsammans skall ge en aning om vad det gäller: 
»Skärselden är föreställningen om en smärta som lönar sig, om ett hårt arbete som ger 
resultat. Skärselden är ett förtroende trots allt. Skärselden är vårt liv» (s. 98). Samma re
toriska figur återkommer då paradisets och änglarnas väsen skall beskrivas (s. 195, 217, 
218) och vittnar dels om den stilistiska finessen i boken, dels om författarens övertygelse 
att den insikt Dante vill förmedla genom sitt diktverk för oss är tillgänglig endast genom 
analogier, genom att vi ger Dantes allegoriska värld liv och realitet från vår egen er
farenhet.

Av skärseldskapitlen skall bara ett diskuteras närmare, det som bär rubriken »Att 
skriva om Gud» och handlar om den allegoriska tolkningsmetoden. Dantes anspråk i 
detta avseende har utgjort en stötesten för många uttolkare av Divina Commedia, och 
man har t. o. m. ifrågasatt äktheten av det brev till Can Grande della Scala där Dante 
förklarar att komedin skall läsas på samma sätt som Bibeln, dvs. på ett bokstavligt och 
tre symboliska plan. Lagercrantz accepterar helt Can Grandebrevets relevans för komedin 
och ger en ovanligt klar och överskådlig kommentar till detta svåra problemkomplex. I
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ett bibliografiskt appendix redovisar han också sina källor, bland vilka återfinns några 
av de främsta företrädarna för den typologiska eller figurala tolkningen: Auerbach, 
Singleton och Chydenius. Att läsa Divina Commedia allegoriskt eller symboliskt erbjuder 
inga svårigheter för Lagercrantz, men hur förhåller det sig med den bokstavliga me
ningen? Bibliska historien skall ju fattas som bokstavligen sann samtidigt som den har 
en dold innebörd; Abraham gjorde sig verkligen beredd att offra Isak vid ett visst be
stämt tillfälle i historien samtidigt som han med denna handling figuralt förebådade 
Guds utgivande av sin Son. Men Dantes helvetesvandring kan ju inte uppfattas som bok
stavligen, historiskt sann, den är en litterär fiktion. Och ändå vill Lagercrantz inte av
visa Dantes anspråk. Han klarar sig ur dilemmat med en djärv manöver: »Betyder inte 
det anspråk han reser att han stigit ut ur det allegoriska fängelset och återfunnit all dikt
nings djupaste hemlighet [...] Den lyder så här: Ett diktverk existerar. Det har rätt att 
finnas till även när en djupare innebörd ej kan skönjas eller redovisas. Dess bokstavliga 
plan är sant på samma sätt som Bibelns. Diktaren använder sig i sitt arbete av män
niskor, av natur, av händelser som ytterst är skapade av Gud. Då allt skapat också är ett 
tecken kan diktaren lita på att även hans material pekar utöver sig själv» (s. m ) .  
Något sådant står förvisso inte explicit i Can Grandebrevet, knappast heller implicit. 
Dante har själv inte sagt det och ingen av hans samtida, och ändå är jag övertygad om 
att Lagercrantz träffar rätt. Om vi inte accepterar någon tolkning av Divina Commedia 
som går utöver sådana föreställningar som kan beläggas i Dantes egen miljö, så säger vi 
därmed att Dante var oförmögen att på egen hand gå utöver sin tids förutsättningar. 
Men vi är ju alla överens om att han som diktare sträcker sig milsvitt förbi alla i sin 
samtid.

I fråga om den typologiska tolkningen av Divina Commedia svävar Lagercrantz på 
målet. De moraliska och mystiska betydelseskikten vållar honom inga svårigheter, men 
själva kärnan i typologin kringgår han —  naturligt nog utifrån sina icke-kristna u t
gångspunkter. Och ändå står det fullt klart att Dante ville att hans diktverk skulle sättas 
i relation till Kristi liv och död på samma sätt som Gamla Testamentet ansågs förebåda 
dessa ting. Man skulle ha väntat att Lagercrantz löpt linan ut i psykologisk-humanistisk 
tolkning av Dante och inordnat även de centralt kristna föreställningarna i det gemen
samma betraktelsesättet. Tolkningen ligger ju här i öppen dager: Lagercrantz noterar 
själv (s. 113) att pilgrimen Dante börjar dödsfärden på långfredagen liksom Jesus och 
återvänder till jordytan påskdagens morgon för att så småningom företa en himmelsfärd. 
Om nu hela komedin speglar ett själsligt drama av djupt allmänmänsklig karaktär, var
för då inte läsa Bibelns ord om Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd som en mytisk 
symbolisk gestaltning av samma drama —  svårigheterna med det bokstavliga planet har 
Lagercrantz ju för egen del redan avvärjt.

Bokens fyra sista kapitel ägnas åt Paradiso. Tillsammans utgör de mindre än en femte
del av hela boken, och det är uppenbart att de enskilda episoderna i komedins sista del 
inte fängslat Lagercrantz i lika hög grad som helvetets och skärseldens. Men det innebär 
inte att han ger upp sitt försök till humanistisk tolkning här uppe i kretsen av de saliga. 
Om skärselden är det meningsfulla men mödosamma strävandet, så är paradiset »sekun
den då själen förstår» (s. 195). Det är fullkomning och uppfyllelse. »Att vara i paradiset 
är att vinna kunskap och att äga denna kunskap som en självklarhet i hjärtat, som det 
vi fötts till [...] Att vara i paradiset är att upptäcka att man är hemma, att man tidigare 
älskat sådant som ej består och nu bjuds sådant som består» (s. 196). Pilgrimsskap och 
hemkomst utgör således det andliga grundmönstret i Divina Commedia, och i kapitlet 
»Livet hos Gud» vidgar Lagercrantz sitt perspektiv i ovanlig grad och ger mönstret relief 
mot tidens korstågsideologi och Dantes egen landsflykt och hemlängtan. I kapitlet om 
änglarna tar han sats en sista gång i sitt försök att översätta det översinnligt andliga till 
mänskligt gripbara realiteter och lyckas återigen demonstrera en fängslande läsning, var
efter följer en sammanfattande avslutning.

Visst finns det invändningar att göra mot Lagercrantz’ Dantebok, långt fler än de 
som här redan gjorts. Så t. ex. förefaller det helt omöjligt att se den allegoriska mot
svarigheten till Kristi inkarnation i den litterära »inkarnationen» av Dantes vision 
(s. 113), det är att gå väl långt i avdoktrinering av kristendomen. Och det torde vara 
en smula förfelat att i samband med Brunetto Latini-episoden hänvisa till den platonska



1 98 Recensioner

gossekärleken: »Dante med Vergilius vid sin sida [...] satt själv vid Sokrates, Platons 
och Aristoteles fötter» (s. 50). Man räknar dock med att den enda av Platons dialoger 
som kan ha varit direkt bekant för Dante var Timaios! Men misstagen, felen och bris
terna måste träda tillbaka för de ovanligt stora förtjänsterna. Med en levande, bitvis ly
sande stil har Lagercrantz gjort Dante till medborgare i vår egen tid och vår egen värld, 
där han förvisso har samma hemortsrätt som i 1300-talets Italien.

#

Gustaf Fredéns lilla skrift är av en helt annan art. Starkt begränsad till sitt omfång 
och ändå uppdelad på nio kapitel har den en något fragmentarisk karaktär och fram
hävandet av vissa sidor i Dantes verk kan ibland synas godtycklig. Det är obestridligen 
sant att hoppet om ett fredsrike på jorden utgör »en bärande bjälke» i Divina Commedia 
(s. 13), men den katedralen är byggd av betydligt flera bjälkar än så. Och visst är Paulus- 
visionen av stor betydelse, men att hävda att diktens tema hämtats från Paulus och inte 
från Vergilius (s. 33) förefaller minst sagt diskutabelt. Och karakteristiken av under jords
besöket i Eneiden som »ingenting annat än en episod» (ib) tyder på en ytlig läsning av 
Vergilius. Som en lång rad av framstående kommentatorer visat, rymmer Eneidens sjätte 
sång en enastående rikedom av politisk, moralisk, filosofisk och religionshistorisk spe
kulation, vars betydelse för Dante knappast kan överskattas. Och varför framhäva just 
den anagogiska betydelsen på bekostnad av de andra i den fyrfaldiga allegorin (s. 32)?

Fredén meddelar dock en ansenlig mängd nyttig information om Dante och hans livs
verk. De mindre kända prosaskrifterna karakteriseras och de stora diktverken refereras, 
sakligt om också ytterst kortfattat. Den politiska situationen i Italien berörs förhållande
vis utförligt och förutsättningarna för »il dolce stil nuovo» antyds. De självbiografiska 
elementen i Vita Nuova och Divina Commedia ägnas en intressant diskussion i ett ka
pitel, och enstaka scener i komedin förses med upplysande kommentarer.

Inte heller Fredéns skrift har några vetenskapliga pretentioner. I den mån den är av
sedd för pedagogiskt bruk inger den dock vissa betänkligheter, men som en allmän in
troduktion i en stor diktares verk för en ospecificerad större publik har den sitt givna 
värde.

Staffan Bergsten

ALLARDYCE NlCOLL: The world of Harlequin. Cambridge university press. 1963.

Den kände engelske teaterhistorikern Allardyce Nicoll, tidigare chef för Shakespeare 
Institute i Stratford-upon-Avon och författare till standardverken The development of 
the theatre och W orld drama from Aeschylus to Anouilh, har givit ut ett stort arbete 
om commedia delFarte, som även det torde komma att bli flitigt läst och utnyttjat av 
teaterf or skare: The world of Harlequin.

Någon uttömmande karakteristik är det inte fråga om. Bl. a. har Nicoll helt avstått 
från att söka ge något begrepp om de historiska förutsättningarna för commedia delFarte; 
han tar den som en färdig produkt av italienskt 1500-tal och ställer aldrig frågan hur 
den har kunnat uppstå och utvecklas till vad den redan var, då texterna börjar ge be
sked om repertoar och spelstil. Det är i och för sig en klok begränsning: källorna flyter 
mycket sparsamt och ger inte alltid klart vatten. Något hade ändå varit att hämta ur 
dem, vilket en intresserad läsare kan konstatera, om han går till Giacomo Oreglias på 
svenska utgivna, förträffliga lilla bok Commedia dell’ Arte (1964). En annan begräns
ning som Nicoll har ålagt sig är snarast av geografisk art: han bygger nästan uteslu
tande på italienska och franska texter, framför allt på bevarade scenarie-samlingar. De 
enda utflykter han gör därifrån går till engelsk teater, speciellt till Shakespeare. Det 
skall villigt erkännas att han på den punkten har iakttagelser av allra högsta intresse att 
redovisa och drar tacksamma paralleller. Den sidobelysning på problemen som kan 
åstadkommas med hjälp av det samtida spanska dramat —  ett exempel på den kan 
man finna i Matilde Goulards undersökning »Botarga»: Un recuerdo de la comedia 
italiana (Mélanges de philologie romane offerts å Karl Michaelsson, 1952) —  har han


