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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



Recensioner 1 9 9

däremot avstått från. Detsamma gäller om de spår av commedia dellartes spelstil som 
man lätt finner i samtida folklig tysk teater.

Bristen på historiskt perspektiv har lett till att commedia delFarte behandlas som en 
specifikt toskansk konstform. Harlequin karakteriseras —  som om det vore fråga om 
något självklart —  som »a creature of the Tuscan sun». Men Nicoll säger själv att han 
inte har velat ge Harlequins historia utan sökt levandegöra honom och hans teater. Han 
har velat förmedla något av' den anda —  »the central spirit» —  som utgjorde själva 
drivkraften i commedia dellarte och som förklarar det starka grepp den fick om publi
ken i så gott som hela Europa —  ända borta i Polen och Ryssland. Därför har det i 
hans framställning inte funnits utrymme vare sig för historik eller detaljer om de skilda 
sällskapen och deras resor.

Det väsentliga i Nicolls syn på commedia delFarte —  med övertygande bevisföring 
demonstrerad i hans bok —  skulle kanske kunna sanmmanfattas så: det är inte fråga 
om en teater av lägre rang, spelad på rutin som ett slags hantverk, utan om verklig 
teaterkonst. Möjligen skulle man kunna tala om konsthantverk! Pantomimen var aldrig 
det väsentliga; det var talet och handlingen. Inte heller tilläts farsen dominera, i varje 
fall inte i den ursprungliga, äkta commedia delFarte —  Nicoll räknar med en viss ned- 
slipning av konstformen, en anpassning till en lägre smaknivå. De farsartade inslagen 
fanns där, men just som inslag, så som de kan finnas i en komedi eller för den delen 
ju också i en tragedi. I en instruktion som Nicoll citerar utfärdas —  alldeles som i Ham- 
lets tal till skådespelarna —  ett uttryckligt förbud för truppens komiker att störa allvar
liga scener med sina upptåg.

Skådespelarna var enligt Nicoll ofta mycket belästa, och den litteratur de studerade 
kunde vara av både romantisk och högeligen seriös natur —  exempelvis berömda filo
sofer. Men syftet var praktiskt: de utökade sitt förråd av ord och framför allt fraser. Dem 
behövde de för sina roller. Nicoll håller mycket hårt på att commedia delFarte-föreställ
ningar byggde på improvisation: handling och roller var givna, men replikerna måste 
improviseras. Men just därför gällde det att ha ett rikt förråd av ord och fraser.

Här ligger väl den starkaste motiveringen för Nicolls egen karakteristik av commedia 
delFarte som en »comedy of skill», men här dras ju också skarpt skiljelinjen mellan den 
och ett drama av låt oss säga Shakespeares märke, där allt redan i texten är sammangjutet 
till en konstnärlig enhet. För skådespelarna i en italiensk vandrartrupp var den text de 
hade att utgå från ingenting annat än ett grovmaskigt schema som de måste fylla ut. De 
tvingades att själva skapa, om också endast inom en bestämd ram. Detta gör självfallet 
att rollerna, som ju låg fasta, måste tilldraga sig ett huvudintresse vid varje försök att 
analysera commedia delFarte som konstform. Nicoll ägnar dem också mycket stort u t
rymme, speciellt »de fyra stora», dvs. de två »vecchi», Pantalone och Dottore, och de två 
»zanni» eller tjänarna, Harlequin och Scapino, även kallad Brighella eller Zany Corneto, 
för att nu begränsa urvalet av hans namn till ett par av de vanligaste.

På samspelet mellan rollerna —  eller maskerna —  berodde ett styckes framgång. Träf
fande jämför Nicoll det med en pardans: rollerna är alltid samordnade två och två. U n
der spelets olika turer rör de sig mot varandra, förutsätter varandra och speglar var
andra.

Gustaf Fredén

JACQUES EHRMANN: Un paradis désespéré. U  amour et l’illusion dans UAstrée. (In
stitut d’Études françaises de Yale university.) New Haven. Paris 1963.

I den svenska 1600-talslitteraturen vimlar det av herdar, som suckar över den älskades 
hårdhet. De bär namn som Sylvander, Thyrsis, Céladon, och deras herdinnor heter 
Asterie, Cloris, Phyllis, Alchimene.- Bröllops- och gravdikterna antar ibland herdeför
klädnad. I Uppsala leker unga poeter herdeliv »widh Fyris wald». Pastoralen ger åt sen
sibla tidsmedvetna unga människor under 1600-talet inte bara en litterär form att gjuta 
sina tankar och känslor i: deras liv blir en imitation av dikten, natura en imitatio artis.

Vad innebar pastoralen djupare sett för dessa människor? Var den något mer än ett 
tidsmode? Vi vet inte. En samlande och djupgående undersökning av pastoralen i Sverige


