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1 5 0 Övriga recensioner

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
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lysande. Man saknar till exempel en framställning om hur Theokritos uppfattades på 
1500-talet; helt utan pastoral diktning var som bekant inte den italienska renässansen.

För att bli övertygande förefaller »close reading» vara beroende av en sak mer än 
av någonting annat: en relativ närhet i den språkliga och litterära miljön, av ett kort 
avstånd mellan läsaren och dikten. För att inte nyanser i språkliga uttryck och litterära 
sammanhang skall ha hunnit blekna bort måste, förefaller det, läsarens och diktens miljö 
vara så kongruenta som möjligt; inte minst franska stilistikforskare brukar framhålla 
att en mera subtil litterär förståelse tunnas ut ju mer läsaren avlägsnar sig från det 
honom samtida språket. Det innebär att analyser, där tidsavståndet mellan »läsare» och 
dikt är stort, mindre ger upplysningar om den studerade dikten än om den som studerar, 
hans och hans miljös språkbruk, litterära värderingar och utgångspunkter. Detta är en 
elementär distinktion, som åtminstone skulle kunna få några »läsare» att precisera sina 
anspråk på vad som är möjligt att påstå då de uttalar sig om äldre dikt. På denna 
punkt har Donald Stone inte visat några skrupler.

Man kan säga att detta är generella invändningar. Mera konkret kan man uttrycka 
svårigheten med Stones bok så, att han har valt två sätt att närma sig sitt ämne och 
inte tillräckligt noggrant beaktat sina metoders förutsättningar. Sänker man kravet på 
metodisk stringens något, kan Stones bok om Ronsard sägas vara en uppslagsrik handbok 
om en stor fransk diktare.

1587 (posthuma) upplaga av Ronsard har givits ut i en fyrabandsupplaga, försedd 
med introduktion och noter, allt föredömligt genomfört av Isidore Silver.

Carl-Olof Gierow

151

ROBERT M . D u r l in G: The Figure of the Poet in Renaissance Epic. Harvard University 
Press 1965.

Robert M. Durlings bok behandlar ett berättartekniskt ämne: den episke berättarens 
sätt att framträda i sitt verk för läsaren. Durling betonar inledningsvis att vad han 
menar med »berättargestalten» i två viktiga avseenden måste skiljas från »författaren»: 
»First, it is distinct from the author thought of as external to the work, whether in 
his practical, every-day identity or in his artistic identity as fashioner, maker, of the 
work. Second, it is distinct from the author thought of as internal to the work, the 
author as revealed in the totali ty.» I centrum för undersökningen står fyra renässans
epiker: Boiardo, Ariosto, Tasso och Spenser. Ungefär en tredjedel av boken ägnas emel
lertid åt en bakgrundsteckning, »Ancient and Medieval Influences».

Det förefaller egendomligt att Durling i denna bakgrundsteckning har valt att ta upp 
Horatius’ satirer, Ovidius’ Ars amatoria och Remedia amoris samt, vid sidan av Chaucers 
Troilus and Criseyde, Petrarcas Canzoniere —  alltså diktverk som det från genresynpunkt 
måste synas långsökt att sammanställa med de episka verk som är undersökningens 
huvudföremål. Förklaringen är att Durlings intresse i första hand gäller ett speciellt 
drag hos de renässansepiker (utom Tasso) som han studerar, nämligen deras förkärlek 
för ett ironiskt kåserande, »pratsamt» sätt att berätta. Detta drag vill Durling alltså 
härleda från sådana antika och medeltida författare som de nämnda, samtidigt som 
han antyder en linje framåt i tiden: i den kåserande renässansepikern ser Durling en 
anfader till 1700- och 1800-talsromanens »discursive Narrator».

Men trots författarens speciella problemställning är det svårt att helt acceptera hans 
uppläggning av sin undersökning och hans val av angreppsvinklar. D e antika och medel
tida texter i vilka Durling söker sina utgångspunkter måste anses ganska godtyckligt 
valda. Särskilt för den utförliga behandlingen av Petrarcas kärlekslyrik tycks det svårt 
att finna en rimlig motivering. Det borde ha varit naturligt att i första hand uppmärk
samma vilka förutsättningar för renässansens »episka berättargestalt» som finns inom  
antikens och medeltidens episka genrer. Även traditionell teoretisk diskussion kunde 
det ha funnits skäl att ta hänsyn till. Durlings bristande intresse för det genrehistoriska 
perspektivet förefaller desto mera egendomligt som han själv —  naturligtvis är med
veten om att renässanseposet i hög grad är beroende av genrekonventioner av antikt 
ursprung. Men med dessa konventioner förknippar Durling ett berättar jag »an


