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Övriga recensioner

E. N. TlGERSTEDT: D ante —  Tiden  M annen Verket. Bonniers. Sthlm 1967.
I företalet till sin bok förklarar Tigerstedt, att han har velat ge en bild av Dantes 

personlighet och diktning mot bakgrunden av hans tid med utnyttjande av det rika stoff 
som den moderna forskningen har dragit fram och de synpunkter den har anlagt. Sär
skild vikt har han därvid lagt vid italienska forskares resultat.

Uppgiften är alltså strikt avgränsad. Ändå är den givetvis både stor och svår. Littera
turen om Dante är oöverskådligt rik och växer ständigt. Ett urval måste ske, och det 
måste bli personligt, trots all vilja till objektivitet. Detta är självklart. Det anmärk
ningsvärda med Tigerstedts bok är att den, samtidigt som den ger fakta med mönstergill 
objektivitet och så långt möjligt gör rättvisa åt skilda synpunkter, följer en klart per
sonlig linje i sin karakteristik av diktaren och hans verk. Det är en imponerande presta
tion. Boken börjar med en redogörelse för de politiska, religiösa och litterära förhållan
dena i medeltidens Italien med särskild tonvikt på Florens. Så följer ett biografiskt 
avsnitt, och därpå en brett upplagd karakteristik av Dantes författarskap. Tigerstedt 
refererar och parafraserar skickligt men ger också med säker hand analyser och synteser. 
Frågor om föregångare och källor, förebilder och stil behandlas i säskilda avsnitt. Texten 
belyses av illustrationer, konstnärligt värdefulla och ofta av stort historiskt intresse. Boken 
avslutas med en mycket omfattande, synnerligen instruktiv och värdefull resonerande 
bibliografi.

En huvudsynpunkt hos Tigerstedt är att Dantes verk inte får läsas som en förtäckt 
självbiografi, så som man kan läsa Goethe. Den Dante som talar i Vita nuova och 
Divina commedia är en helt annan än verklighetens. Vandraren genom de tre världarna 
är en fiktionsgestalt, skapad till företrädare för hela mänskligheten. Mot denna, inte mot 
den historiske Dante, är de förebråelser riktade som Dante i dikten får mottaga från 
Beatrice på skärseldsbergets topp. Därmed är också sagt, att själva vandringen, färden 
genom mörkrets och förtvivlans värld till ljusets, den återvunna harmoniens ljusa rymd 
inte kan spegla en utveckling inom diktaren själv under arbetet med det stora verket.

Även den uppfattningen, att Dante skulle ha fått uppslaget till Den gudomliga kome
dien redan då han skrev Vita nuova, avvisar Tigerstedt. Dikten är, anser han, inte 
tänkbar ens som plan »utan de erfarenheter och upplevelser som landsflykten gett Dante».

Att åren i landsflykt gav Dante bittra erfarenheter utan vilka Komedien vore otänkbar 
i sin nuvarande form är naturligtvis obestridligt. Men obestridligt är också att Dante i 
slutet av Vita nuova säger sig hoppas att en gång få besjunga Beatrice så som ingen 
annan har sjungit om en kvinna och att han samtidigt i den sista av den lilla bokens 
sonetter berättar om den färd som sucken gör från hans bröst upp till den högsta 
sfären, till Guds egen himmel, där Beatrice har fått sin boning bland de saliga helgonen. 
Detta tema, som alltså har koncipierats före landsflykten, är, så vitt jag förstår, lika 
väsentligt för diktens »plan» som det som har sin grund i landsflyktsårens erfarenheter. 
Men därom kan man förmodligen diskutera i oändlighet utan att nå enighet.

Tigerstedt lägger med all rätt stor vikt vid Aeneiden som förebild för Komedien. 
Mot detta kan självfallet ingen invändning resas. Men samtidigt bör man, tycks det mig, 
hålla i minnet —  jag har tidigare tillåtit mig att framhålla det, i min egen lilla Dante- 
bok —  att besöket i hinsidesvärlden hos Vergilius endast är ett led i ett större helt, 
ett ytterst viktigt led visserligen men ändå en episod under en färd som i övrigt för
siggår i en värld av levande människor, den värld som vi kallar verklighetens, medan i 
Komedien däremot allt tilldrar sig bortom den världens gränser —  i evighetens värld. 
Problemet har intresse främst därför att det har ett nära samband med frågan om de 
medeltida visionsdikternas roll som inspirationskälla till Komedien. De paralleller som 
kan dras med dem —  exempelvis med en av de äldsta, den berömda stora 500-talsdikten 
A ltus prosator —  tycks mig vara värda större vikt än den Tigerstedt vill ge dem.
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Ett annat problem, som också hör samman med frågan om den medeltida bakgrunden 
till Dantes dikt och där det likaledes förefaller mig svårt att acceptera ett kategoriskt 
domslut med hänvisning till »vetenskapens sista ord», är det som gäller ursprunget till 
den provensalska lyriken och därmed indirekt till Dantes lyrik. Medeltidsforskaren Peter 
Dronke har i sitt arbete Medieval Latin and the rise of European love-lyric, vars av
slutande del kom 1966, framlagt goda skäl till försiktighet på den punkten: den pro
vensalska lyriken har enligt hans mening troligen inte uppstått »spontant». Han urskiljer 
linjer som leder tillbaka till andra kulturer och till både folkspråklig och latinsk dikt
ning.

Att Tigerstedts bok lockar en läsare att ställa frågor av detta slag är inte den minsta 
av dess många stora förtjänster: den ger infallsvinklar åt olika håll, samtidigt som man 
alltid får besked om författarens egen ståndpunkt. Men framför allt ger den behållning 
genom den kuskap som den förmedlar: ett stort och mångskiftande stoff läggs fram 
med mönstergill klarhet och med en stilkonst som gör boken lättläst, trots den myckna 
lärdomen.

Gustaf Fredén

From T im e to Eternity. Essays on D ante’s D ivine Comedy edited by T h o m a s  G. 
BERGIN. Yale Univ. Press. 1967.

I samband med Dante-jubileet år 1965 hölls vid Yale-universitetet en föreläsnings
serie kring temat Den gudomliga komedien. Föreläsningarna, sex till antalet och hållna 
av lika många föreläsare, har givits ut under den gemensamma rubriken From T im e to 
Eternity av Thomas G. Bergin, professor i romanska språk vid universitetet. Han har 
också försett boken med ett orienterande företal.

De tre första uppsatserna härrör från italienska forskare, alla verksamma i Rom. Nata- 
lino Sapegno inleder, som sig bör, med en analys av frågorna kring Komediens till
komsthistoria. Medeltidshistorikern Raff aello Morghen skriver om Dante och »den gamla 
goda tidens Florens». Giorgio Petrocchi, professor i italienska språket och litteraturen, 
penetrerar problemet om Dantes förhållande till de asketisk-mystiska strömningarna under 
1200-talet. Så följer tre bidrag av lärare vid engelskspråkiga universitet. Fader Kenelm 
Foster från Cambridge behandlar Dantes kärleksbegrepp, Thomas M. Greene, professor i 
engelsk och jämförande litteraturhistoria vid Yale, diskuterar under rubriken Dramas of 
Selfhood in the Comedy Komediens människoskildring. Frågan gäller, om Dantes män
niskor är att fatta som »typer» eller som levande personligheter. Aldo Scaglione från 
Berkeley har begränsat sin uppgift till en undersökning av bildspråk och temamönster i 
tjugotredje sången av Paradiset.

Att här diskutera alla de aspekter på Den gudomliga komedien och dess upphovsman 
som boken ger är naturligtvis uteslutet —  liksom i än högre grad att söka i uppvärmt 
skick servera det lärdomsstoff den bjuder på. Jag måste begränsa mig till några punkter 
som förefaller mig centrala.

Ett gemensamt drag hos bokens sex författare är den vikt de lägger vid den medeltida 
kärnan i Dantes diktning. I tre av uppsatserna demonstreras detta med hjälp av cupiditas- 
begreppet. Som Sapegno framhåller räknar Dante —  i Convivio, men även annorstädes 
—  begäret efter rikedom och makt som den synd, i vilken mänsklighetens splittring 
och olycka har sin rot. I brevet till Can Grande della Scala —■ vars äkthet Sapegno inte 
ifrågasätter —  förklarar han att syftet med hans dikt är att föra människan från det 
tillstånd av lidande och olycka vari hon befinner sig tillbaka till lyckan (ad statum 
felicitatis), dvs. till Gud. Men detta kan ske endast genom att vinst- och maktbegäret, 
själviskheten, besegras genom kärleken.

Temat är ju välkänt: det måste ha utgjort en huvudpunkt i den »indoktrinering» som 
Dante utsattes för i det medeltida Florens vari han växte upp. Det intressanta ligger i 
de många och fina förgreningar som det får i hans författarskap och som Sapegno men 
också andra av bokens författare, främst kanske Morghen och Petrocchi, följer med 
skarpsinne och lärdom, dels i de talrika och vältaliga paralleller med tidens teologi och 
filosofi liksom med dess företrädare för askes och mystik, som dras i boken. Resultatet 
blir överallt att det är i medeltiden Dante hör hemma, inte i renässansen. Men sam


