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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
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tidigt framgår det på olika sätt, att Dante själv hade en utomordentligt stark känsla av 
att leva i en värld under förvandling —  tyvärr till det sämre. Med längtan blickade han 
tillbaka mot det Florens, utmärkt av rena och enkla seder, som en gång funnits —  
i varje fall enligt hans tro —  och med fruktan såg han mot framtiden. Han var inte 
ensam om detta. Tidens ondska var ett kärt tema för predikomunkarnas förkunnelse, 
och den ställdes gärna mot en effektfull bakgrund av forna tiders dygd. Även profetior 
om en snar världskatastrof och domedag hörde till väckelsepredikanternas arsenal; i 
Dantes föreställningsvärld utgör eskatologien ett viktigt inslag. På samma sätt förhåller 
det sig med den böjelse för asketism och mystik som framträder så starkt i Komedien, 
särskilt i Paradiset, och med Dantes kärleksbegrepp: överallt kan spåren följas till hans 
egen tid eller tiden närmast före. 1200-talet var en blomstringstid för mystiken inom  
Västerlandet —  en svensk läsare kan i detta sammanhang inte undgå att tänka på Petrus 
av Dacia —  och genom de filosofiska skolorna, dominerade av Thomas av Aquino, såväl 
som genom de andliga ordnar som i så stor utsträckning blommade upp vid denna tid, 
nådde det nyplatonska gudsbegreppet med dess syntes av platonskt och kristet gods ut till 
menigheten. Av särskilt intresse i detta sammanhang är Scagliones undersökning av bild
språket i en av Paradisets sånger och dess samband med nyplatonismens lära om ljuset, 
hos Dante symboliskt uttryckt i det leende som skänker sin glans åt de himmelska 
sfärerna.

Av stort intresse är också Greenes analys av Dantes människoskildring i Komediens 
tre olika avsnitt. De människor som placerats i Inferno framställs, enligt Greene, som 
stelnade i en form som aldrig kan förändras; de är bundna vid de synder de begått i 
livet och så att säga identifierade med dem. Detta gör dem till »typer» i ordets medeltida 
betydelse. Annorlunda förhåller det sig emellertid med människorna i Purgatorio och 
Paradiso: de befinner sig på en visserligen ofta lång och mödosam väg mot en klarhet 
som kan nås först genom fullständig gudsgemenskap. Denna förmåga att förändras, att 
utvecklas, innebär att de har liv —  i motsats till själarna i Inferno. D e är personligheter, 
inte »typer».

G ustaf Freden

D o n a l d  St o n e , J r .: Ronsard’s Sonnet Cycles. A  Study in Tone and Vision. Yale 
University Press. N ew  Haven and London 1966.

Les Œuvres de Pierre de Ronsard. Texte de 1587. N ouvelle  édition avec introduction  
et notes par ISIDORE SILVER. 1—4. The University of Chicago Press. Librairie Marcel 
Didier. Paris 1966—67.

Ronsard-perioden är i dess egenskap av förmedlare av den italienska renässansen till 
den franska klassiciteten ganska väl utforskad. Även som isolerad poet är Ronsard för
hållandevis studerad, och en genomgång av motiv och prosodi inom Plejaden inbjuder 
kanske inte till omprövning just nu, då fortfarande Yates bok om de franska akademierna 
ter sig som en noggrann och synpunktsrik framställning. Bland annat av dessa orsaker 
är det naturligt att Stone Donald Jr, assistant professor vid Yale, har valt andra grepp i 
sin bok om Ronsard. Den anges vara en studie i »ton» och »vision». Med det förra 
menar författaren poetens inställning till sitt ämne och med det senare det värde och 
den mening (significance) som skalden fäster vid sitt ämne. Det är deklarationer som 
förbereder läsaren till en rad close-reading-analyser. Dessa analyserar dikterna med den 
uppskattning av komplexitet, poetisk rikedom och så vidare som hör den gängse ter
minologien i dessa sammanhang till; något klarläggande beträffande de grundläggande 
termerna eller värde-utgångspunkterna ges inte.

Detta är den ena av Stones två infallsvinklar. Den andra är medvetandet om att 
Ronsard anknyter till bestämda litterära traditioner och mönster såsom petrarchism och 
Theokritos.

Å ena sidan framställer Stone alltså Ronsard som en författare som utvecklas med 
varje dikt och med varje ny version av en enskild dikt mot större komplexitet och 
poetisk rikedom, å den andra försöker han avväga Ronsards självständiga insats gent
emot den existerande traditionen. Självklart kan sådana avvägningar betraktas som kloka 
och rimliga. Men de är hos Stone inte alltid vare sig väl belagda eller särskilt upp


