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Ringens härskarinna
Quevedo och den barocka Wgureringen

Av  A N D E R S  C U L L H E D

I sin studie över cirkelns Wgur i den västerländska
lyriken, Les métamorphoses du cercle, urskiljer Ge-
orges Poulet en dubbel rörelse, kondenseringens
och expansionens, ”som alla barockdikter efter-
strävar”.2 Begreppsparet skulle lätt kunna varieras
i stil med närstudiet och fjärrsynen, den emble-
matiska detaljen och det pyrotekniska himlaspe-
let, den isolerade blicken och den kosmiska apote-
osen.3 Fenomenet är närmast exemplariskt utskri-
vet i dikt 465. Det trånga rum eller egentligen
fängelse, ”cárcel”, som uppträder i sonettens upp-
takt är, precis som redaktör Salas’ rubrik låter på-
skina, en metafor för skaldens ring. När 1600-ta-
lets läsare väl löst den här inledande rebusen (”i ett
trångt fängelse bär jag” = ”i en liten ring bär jag”),
torde de utan större svårigheter ha varit införståd-
da med vad som komma skulle. Det var nämligen
inte ovanligt att seklets aristokratiska älskare infat-
tade en liten bild av sitt hjärtas dam i sina ringar.

Det sammansatta skarpsinnet

På den inledande rumsbestämningen följer myck-
et riktigt ett porträtt av diktjagets älskade, tillbedd
genom hela den fjärde sektionen av El Parnaso es-
pañol, där Quevedo gav henne namnet Lisi. Men
också det här porträttet är högeligen krypterat,
sammansatt av en serie troper som alla tecknar
vad epokens litteraturteoretiker kände som ”en
utdragen metafor” eller en allegori.4 Och inte nog
med det: allegorins innebörd eller signiWé bildar i
sin tur en ny teckenföljd eller signiWant, som måste
avkodas innan läsaren kan börja urskilja den dyr-
kade Lisi. Här inträder följaktligen en tredubbel
Wgurering eller, för att åter tala med tidens egna
kritiker, ett ”koncept”.

Den retoriska mekaniken i de bägge kvaderna-
rerna ser närmare bestämt ut så här: ett antal
gnistrande bilder, på det hela taget hämtade från
den materiella och jordiska verkligheten, avlöser
varandra i en tät svit. Där återWnner vi mineralen

Ett gnistrande fyrverkeri, en kaskad av bilder, en
fuga i det lilla formatet – så skulle man kunna be-
skriva en av Francisco de Quevedos mest bekanta
sonetter, numrerad 465 i José Manuel Blecuas mo-
derna utgåva av hans lyrik. Därtill är det här
stycket ett av Quevedos mest förtätade. Vid en
första anblick verkar det sluta sig lika hermetiskt
som en mussla kring sina skimrande hemligheter.
Men läsaren får god hjälp av González de Salas,
som redigerade originalutgåvan av skaldens sam-
lade dikter, El Parnaso español (1648). Sin vana tro-
gen försåg han också den här sonetten med en
överskrift, ”Retrato de Lisi que traía en una sorti-
ja” (”Porträtt av Lisi som han bar i en ring”). Rub-
riken ger en viktig nyckel till diktens mening:1

En breve cárcel traigo aprisionado,
con toda su familia de oro ardiente,
el cerco de la luz resplandeciente,
y grande imperio del Amor cerrado.

Traigo el campo que pacen estrellado
las Weras altas de la piel luciente;
y a escondidas del cielo y del Oriente,
día de luz y parto mejorado.

Traigo todas las Indias en mi mano,
perlas que, en un diamante, por rubíes,
pronuncian con desdén sonoro yelo,

y razonan tal vez fuego tirano
relámpagos de risa carmesíes,
auroras, gala y presunción del cielo.

I ett trångt rum bär jag henne fången
med hela sin familj av brinnande guld,
bär jag det strålande ljusets krets,
bär jag Amors imperium i min hand.

Jag bär stjärnornas fält där djuren,
de höga, betar med lysande hud;
och gömd för himlen, gömd för Östern,
bär jag den nya och skönare dagen.

Det väldiga Indien bär jag i min hand,
där pärlor bak rubiner i hård diamant
låter höra sitt förakt i klingande is,

och så hörs argument med tyrannisk eld
från blixtar av scharlakansröda skratt,
gryningar, högfärd och himlens prakt.
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guld i den andra raden, ljuskretsen i den tredje, det
maktpolitiska imperiet i rad 4 och växtrikets fält
jämte de betande djuren i den följande strofen (W-
gurlig nivå I). Den här skenbart disparata bildse-
rien har två speciella syftningar: dels betecknar de
skaldens ring (nivå II), och dels bildar de en alle-
gori för himlavalvet (nivå III). Konceptet kan
schematiskt formaliseras enligt följande:

I I ett litet fängelse bär jag a) en familj av brin-
nande guld b) som tillhör ljusets krets, c) allt
som allt Amors väldiga imperium. Jag bär d)
det stjärnbeströdda fältet där e) ”höga” djur
med lysande hud går på bete.

II Det betyder att jag bär en ring där a) en gylle-
ne inläggning b) omger en central krets av ljus
c) som är en bild av min älskade. Där Wnns
alltså, d) mot en bakgrund av blå saWr, e) en hel
svit med lysande stenar.

III Det innebär med andra ord att jag bär himla-
valvet där a) en rik strålglans b) utgår från so-
len i mitten, c) allt som allt den platonska kär-
lekens kosmos. Där avtecknar sig, d) mot den
djupblå rymdens bakgrund, e) Oxens tecken,
en del av zodiaken (djurkretsen), på den Wx-
stjärnehimmel som i den gamla ptolemaiska
världsbilden ansågs ligga långt ”högre” än so-
len.

Kvadernarernas ledande tankeWgur blir därmed
antitesen: i ringens trånga rum bär jaget hela det
väldiga Wrmamentet. Men den här kosmiska ut-
blicken har i sin tur ytterligare en djupare inne-
börd: det praktfulla himlaspel som Quevedo fång-
at in i ringen är ingenting annat än en allegori
över Lisi eller, om man så vill, över Lisis strålande
skönhet. Det är alltså hon – eller hennes behag –
som sist och slutligen bildar konceptets sakled.

Den snillrika Wgureringen kan friläggas punkt
för punkt. Till att börja med gömmer diktjagets
ring ”med hela sin familj av brinnande guld / det
strålande ljusets krets” (raderna 2–3). Återigen får
Gonzáles de Salas hjälpa oss en bit på vägen. I sina
anmärkningar till sonetten lägger han kortfattat
ut den andra raden som ”con todos sus rayos”
(”med alla sina strålar”) – och tycks därmed ta för
givet att frasens huvudord i nästa rad avser solen.
Här ställs vi följaktligen inför en retorisk omkast-
ning. Först kommer attributet, denna metafor –

familjen av brinnande guld – som skulle syfta på
ett starkt sken, och sedan kommer huvudordet,
själva ljuskretsen, en tämligen genomskinlig peri-
fras för solen.

Den retoriska konstruktionen har sin självfall-
na utgångspunkt i den gamla ptolemaiska världs-
bilden, så intensivt närvarande i barockpoesin,
där solens krets framstod som den förnämsta och
mittersta (den femte) av de nio celesta sfärerna. I
ringens mitt Wnns alltså ett särskilt strålknippe,
möjligt att Wgurera som solen på himlavalvet, om-
givet av en gyllene glans. Tropens förbindelse av
solen med guldet kunde troligen redan på 1600-
talet upplevas som en förbleknad metafor – ett
epitet som ”gyllene” knyter vi ju än i dag gärna till
solens sken. Fängelsebilden i sonettens upptakt
understryker själva förslutningen, isoleringen av
det kosmiska sammanhanget till den trånga ring-
en, en Wgur som Quevedo också kunde utnyttja i
sina moraliska sonetter. ”¿Ves el sol por sus dedos
repartido, / y en círculos su fuego encarcelado?”
(”Ser du solen fördelad på hans Wngrar, / och dess
eld fängslad i cirklar?”), frågar han läsaren be-
träVande den fåfänge Licas i dikt 88.

Så långt är alltså Wgureringen tämligen enkel:
den fängslade strålkretsen är liktydig med både en
gyllene ring och med solens glans på himlavalvet.
Sonettens fjärde rad utlägger emellertid den rymd
som innesluts i ringen i termer av ”Amors väldiga
imperium”. Bilden knyts nu till kärleken eller
egentligen till den uppfattning om kärlekens vä-
sen som ingick i renässans- och barockpoesins all-
mängods alltsedan Marsilio Ficinos nytolkning av
platonismen i 1400-talets Florens. I Plotinos’ ef-
terföljd urskilde nämligen Ficino grader och arter
i universum. Närmast under dess oförgängliga
och statiska, rent intellektuella sfär – mens munda-
na – sorterar världssjälen, anima mundana, också
den oförgänglig men i stadig rörelse. Anima mun-
dana var närmare bestämt Ficinos beteckning på
kosmos ovan månen: den ptolemaiska och medel-
tida världsbildens sju planetkretsar, alltifrån Mer-
kurius upp till Wxstjärnehimlen vid gränsen mot
den gudomliga empyréen. Över denna supralunä-
ra värld rådde gudinnan Venus i sin naturliga
(snarare än översinnliga) gestalt, Venus Vulgaris, en
allegorisk personiWkation av det materiella kos-
mos’ och naturens livgivande energi. Detta är den
rymd som döljs i Quevedos ring, ”Amors väldiga
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imperium” med solens krets i mitten.
Det är också den här anknytningen till Ficinos

nyplatonska världsbild som – bortsett från
González de Salas’ överskrift – startar sonettens
erotiska Wgurering. Om ringens centrala ljuskrets
är en sol i Amors imperium, blir solen i sin tur en
bild av den älskade Lisi. Analogin mellan solen
och Lisi bygger inte bara på det faktum att bägge
står i centrum för var sin rymd, den supralunära
världens respektive älskarens, utan också på deras
gemensamma guld, metaforkomplexets avgörande
brygga, vad Baltasar Gracián kallade konceptets
”speciella omständighet, som ger fotfäste och ut-
gör grundvalen för skarpsinnet”.5

Därmed kan den trefaldiga Wgureringen i so-
nettens upptakt schematiseras sålunda: ljuskrets-
ens ”familj av brinnande guld” = ringens innandö-
me = solens glans = Lisis hår. Att guldet framstår
som konceptets circunstancia especial var så att
säga en intertextuell självklarhet. Alltsedan Petrar-
ca eller ännu längre tillbaka i litteraturhistorien
hade diktarnas tillbedda dam regelmässigt fram-
trätt som blond. Hennes gyllene hår blev en hö-
visk schablon långt ned i Europas sydligaste trak-
ter. Så hade Petrarca genomgående tecknat Laura i
sina sonetter och canzoni. Som i sången 37 ur
Rime:6

Le treccie d’or che devrien fare il sole
d’invidia molta ir pieno, […].

Flätorna av guld som borde få solen
att fyllas av mäktig avund, […].

Redan här återWnner vi Quevedos metaforkom-
plex håret-guldet-solen in nuce: le treccie-d’or-il
sole. Enskilda textställen förefaller emellertid
tämligen poänglösa i sammanhanget. Den här
sortens Wgurering hörde till petrarkismens Xitigast
anlitade rekvisita. Intressantare är dess barocka
kryptering och förtätning till koncept hos Queve-
do. I hans tappning svarar den överraskande väl
mot Graciáns deWnition på ”det sammansatta
skarpsinnet”, la agudeza compuesta:7

La agudeza compuesta consta de muchos actos y partes
principales, si bien se unen en la moral y artiWciosa tra-
bazón de un discurso. Cada piedra de las preciosas, to-
mada de por sí, pudiera oponerse a estrella, pero mu-
chas juntas en un joyel, parece que pueden emular el

Wrmamento; composición artiWciosa del ingenio, en
que se erige máquina sublime, no de columnas ni ar-
quitrabes, sino de asuntos y de conceptos.

Det sammansatta skarpsinnet består av Xera handlingar
och huvuddelar, som dock förenas i en löpande fram-
ställnings andliga och konstmässiga hopfogning. Var
och en av ädelstenarna skulle, tagen för sig, kunna tävla
med en stjärna, men när de alla förenats till ett smycke
verkar det som om de kan mäta sig med himlavalvet;
det är en konstfärdig komposition av snillet, där ett
sublimt maskineri ställs upp, inte av kolonner och arki-
traver utan av ämnen och koncept.

Just ett sådant artiWciellt maskineri är det som av-
tecknar sig i Quevedos sonett, därtill i ställvis
identiska termer. Teoretikern Gracián tvekade säl-
lan att själv använda troper för att tydliggöra sin
konceptförteckning. Här liknar han den skarpsin-
niga framställningen eller texten, el discurso, vid
ett mångfasetterat smycke som kan ta upp tävlan
med själva himlavalvet, och därtill jämför han
dess anordning av ”ämnen och koncept” med en
tempelliknande arkitektur. I bägge fallen ligger
tonvikten på den konstfärdiga textens komplexi-
tet och självhärliga utstrålning. Exakt samma ba-
rocka poetik aktualiseras och – vill jag hävda –
problematiseras i Quevedos dikt 465.

Sonettens andra strof kan läsas som en utbro-
dering av den första. Den börjar med en dubbel W-
gurering för att i raderna 7–8 förgrenas till ytterli-
gare en nivå. Det stjärnbeströdda fältet där ”de
höga djuren med lysande hud” går och betar torde
för det första avse den grund av blå saWr som om-
ger bilden av den blonda Lisi i ringens innandöme
– kavaljeren bär ju också detta ”fält” med sig. För
det andra påpekar González de Salas att bilden
betecknar ”El Wrmamento”. Ingenting förändras
alltså i det metaforkomplex som byggts upp i so-
nettens inledande strof. Ringens rymd är också
himlavalvets.

Nu kan även den här Wgurationen ställas på en
solid intertextuell grund. En av den spanska ba-
rockens mest kända texter, Luis de Góngoras Sol-
edades från åren 1613–14, inleds med den praktfullt
utstoVerade bilden av solens ställning i tjurens
stjärnbild under månaden april, den tid på året då
rövaren av Europa (= Zeus = tjuren) ”betar stjär-
nor på fält av saWr”, en campos de zaWro pace estre-
llas.8 Denna gongorinska metaforik, Quevedos
förlaga eller ”hypogram” för att tala med Michael
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RiVaterre, kan i sin tur beskrivas som en halsbry-
tande barock förtätning av en skäligen vanlig bild-
serie eller correspondencia som låter sig avläsas ge-
nom renässanslyriken: himlen svarar mot ett jor-
diskt fält, stjärnorna mot fältets blomster. Här står
vi helt enkelt inför Aristoteles’ fjärde metafortyp i
Poetiken, den han kallade analogins eller propor-
tionens metafor: såsom stjärnorna på himlen, så
blommorna på marken.9

Vi möter den i form av en kiasm i ett par rader
ur den första sången av den portugisiske skalden
Luís de Camões’ nationalepos, Os Lusíadas
(I:58):10

Da Lua os claros raios rutilavam
Polas argênteas ondas Neptuninas;
As Estrelas os Céus acompanhavam,
Qual campo revestido de boninas; […]

Månens klara strålar glittrade
över Neptunus’ silverne vågor;
och Stjärnorna följde Himlarna,
ett fält beklätt med tusenskönor.

Den retoriska spänningen mellan renässansepo-
sets rundmålning av natten på havet kring Vasco
da Gamas skepp och den barocka pastoralens
upptakt är lika betecknande som spänningen mel-
lan deras ämnen och huvudpersoner, mellan den
triumfatoriske kolonialfararen i Os Lusíadas och
den skeppsbrutne pilgrimen i Soledades. Där
Camões nöjde sig med en konventionell liknelse
(”Qual campo”…) har Góngora en metafor, och
därtill tänjer han bilden till något av en visionär
katakres: tjuren betar stjärnor på fält av saWr. Stjär-
norna blir såväl blomster på himlens fält som gyl-
lene stänk på en grund av ädelsten. Himlavalvet
korresponderar med både vegetationens och mi-
neralernas rike, en artiWciell domesticering av den
traditionella topiken som var mycket typisk för
Góngora.

Quevedo följer sin föregångare (och hatade är-
keWende på den spanska parnassen) i spåren, även
om han vänder metaforen ut och in. I Soledades
(liksom i Quevedos egen moraliska sonett 111) får
Wrmamentet låna färg av saWren, men i dikt 465 är
det snarare himlavalvet, det ”stjärnbeströdda fäl-
tet”, som översätts till ringens blå grund – en me-
taforteknik ”dalle maggiori alle minori” som bätt-
re svarade mot renässanspoetikens hävdvunna

decorum. Det makrokosmiska sammanhanget står
för det mikrokosmiska, den väldiga rymden för
den lilla ringen.11

Quevedos sonett återkallar ofrånkomligen
Góngoras berömda pastoral. De ”höga djur med
lysande hud” han släppt på bete i diktens sjätte
rad, dessa Weras altas de la piel luciente, är uppen-
barligen besläktade med den celesta tjur, ”himlens
lysande heder”, luciente honor del cielo, som betar
stjärnor i Soledades. Bakom bägge metaforkom-
plexen avtecknar sig den astronomiska konstella-
tion vi känner som Tjurens eller egentligen Oxens
stjärnbild, zodiakens andra tecken, genomkorsat
av solen vid mitten på april. Det är också den här
gongorinska intertexten, och egentligen bara den,
som låter ana solens/Lisis närvaro på detta ställe i
Quevedos sonett. I Soledades hade Solen identiWe-
rats med strålarna från tjurens hår (”el Sol todos
los rayos de su pelo”). Djuret glittrar med andra
ord av solsken i den aprilskymning där dikten tar
sin början. Läst mot den bakgrunden badar likaså
hudarna på Quevedos lysande djur i solens ljus.
Sonettens tredubbla Wgurering ligger alltså fast:
den gyllene stenen bestrålar ringens blå fält (saW-
ren), liksom den ptolemaiska solen kastar sitt sken
långt upp mot Wxstjärnorna och Lisis glans ge-
nomtränger älskarens universum.

Hela konceptets nyplatonska resonans framträ-
der ännu starkare om man läser kvadernarerna
mot bakgrund av Ficinos magiska betraktelse i De
vita triplici (1489), den analys av den intellektuella
människan, hennes melankoliska konstitution
och astrologiska aYniteter som nådde så vid
spridning över renässansens Europa. I verkets
tredje och avslutande del bär det nittonde kapitlet
rubriken ”De fabricanda universi Wgura” (”Hur
man framställer en modell av världsalltet”). En så-
dan Wgura eller modell är av yttersta vikt, eftersom
den borde kunna användas för magiska ändamål,
det vill säga bringa oss någon sorts välgång från
det makrokosmos som avbildas. Figuren i fråga
bör utföras i de tre universella färgerna, påpekar
Ficino, nämligen: grönt, gyllene och saWrblått. De
hör ihop med var sin planet: grönt med Månen
(och med gudinnan Venus), gyllene (aureus) med
Solen och slutligen saWrblått (sapphyrinus) med Ju-
piter.

Den glittrande blå prydnadsstenen lapis lazuli
torde erbjuda ett passande material för en sådan
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talisman: ”nasciturque cum auro aureis distinctus
notis, ita comes auri sicut Solis est Iuppiter” (”den
föds med guldet och är prydd med Xäckar av guld;
sålunda är den guldets följeslagare liksom Jupiter
är Solens”). Lika adekvat vore den armeniska ste-
nen, lapis Armeneus, som också skimrar i grönt.
Därmed skulle de tre universella färgerna, saWr-
blått, guld och grönt, vara representerade i model-
len av världsalltet och dess sfärer (troligen repre-
senterade av ringar). Slutligen har man ansett det
värdefullt, påpekar Ficino, att lägga till gyllene
stjärnor, aurea sidera, i dessa sfärer för att ytterliga-
re få fram likheten med himlarna där ovan, ad ip-
sam coeli similitudinem.

Följer man dessa föreskrifter blir man, konklu-
derar renässansWlosofen, den lycklige innehavaren
av ”universi Wguram coloresque”, den exempla-
riskt välordnade kopian av himlen och dess färger,
ett objekt för såväl ögonens blickar som själens
kontemplation.12 Det är, vågar man anta, en lik-
nande – och rentav likfärgad – universi Wguram
som Quevedo gör till föremål för kvadernarerna i
sin sonett, tömd på Xorentinarens uttryckliga ma-
giskt-esoteriska spekulation men å andra sidan be-
rikad med den älskade Lisis solära närvaro.

Den hyperboliska jämförelsen

Denna Lisi sätter oomtvistligen sin Wgurliga prä-
gel på kvadernarernas avslutande radpar:

y a escondidas del cielo y del Oriente,
día de luz y parto mejorado.

och gömd för himlen, gömd för Östern,
bär jag den nya och skönare dagen.

Min diktöversättning här ovan är i själva verket
grovt förskönande: det spanska originalet borde
ordagrant översättas som ”och i smyg för himlen
och för Östern, / [bär jag] en dag av ljus och en
förbättrad förlossning”, en tämligen omöjlig for-
mulering på svenska. Ändå rör det sig bara om yt-
terligare en förgrening av det koncept som redan
etablerats så stadigt i sonettens upptakt. Till
grund för radparet ligger nämligen en retorisk
antites eller snarare hyperbolisk jämförelse (colla-
tio): inne i sin ring bär älskaren en dag av sällsamt

ljus, en ädlare ”förlossning” än den som yttervärl-
den uppe i det blå eller österut kan erbjuda ho-
nom. Denna día de luz y parto mejorado avser sist
och slutligen, naturligtvis, porträttet av hans Lisi.

Innan jämförelsen kan utredas i detalj är det
viktigt att granska den symmetriska konstruktion
som styr de bägge raderna. Det är möjligt, eller
rentav troligt, att slutordet mejorado syftar både
på dagen och på förlossningen, en grammatisk
oegentlighet som sedan länge var känd under
namn av en retorisk zeugma: två eller Xera ord
eller satser underordnas ett ord som i själva verket
bara avser det/den ena av dem. I så fall framställs
först den ljusa dagen inne i ringen som en bättre
version av himlen, medan ”förlossningen” i argu-
mentationens nästa steg blir en förbättring av
Östern eller Österlandet. Den första jämförelsen
verkar någorlunda genomskinlig. Den ljusa dagen
syftar på den älskade; sambandet är ju redan etab-
lerat i förbindelsen mellan den gyllene stenen, so-
len och Lisi. Hennes glans, dold inne i ringen,
överstiger följaktligen det celesta ljuset. Men, kan
väl läsaren fråga sig, vad menas egentligen med
den andra jämförelsen? Hur kan Lisi – eller por-
trättet av henne – skrivas om till denna märkvär-
diga ”förlossning”, som på ett eller annat vis skulle
vara bättre än ”Östern”?

González de Salas ger oss ingen hjälp på den
här punkten, men Quevedos säkraste kommenta-
tor i modern tid, den nordamerikanske hispani-
sten James O Crosby, kommer med ett tankeväck-
ande tolkningsförslag: ”parto mejorado: en meta-
for för Lisis kaméWgur som, i egenskap av en sten,
är en förlossning ur jorden, vilken bearbetades eller
förbättrades av det mänskliga snillet”.13 Lisis bild
inne i ringen skulle alltså i kraft av själva sin
konstfärdiga bearbetning – en form av ”förloss-
ning” – överglänsa österlandets ädla metaller eller
stenar.

Crosbys knapphändiga uppslag förtjänar att yt-
terligare utvecklas. Det råder ingen tvekan om att
det mineraliska bildspråket är väl förankrat i dikt
465 som helhet, och därutöver har Quevedo en
tendens att förknippa el Oriente med ädla metal-
ler, i synnerhet i sin moraliska diktning, detta se-
destränga motstycke till Lisisvitens amorösa ut-
svävningar. Österlandet kunde aldrig köpa ärbar-
hetens dygd för sina ädelstenar, påpekar han i sin
berömda versepistel mot det spanska samhällets
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förfall (dikt 146). I sonetten 68 suktar inte det
rättframma och stoiskt Xärdfria jaget efter Österns
stenar på sina Wngrar, och i nummer 61 formuleras
samma kontrast mellan det avlägsna Orienten och
jagets lilla klenod, som kan avläsas i dikt 465:

¡Cuántas manos se afanan en Oriente
examinando la mayor altura,
porque en tus dedos, breve coyuntura,
con todo un patrimonio, esté luciente!

Tänk, alla händer som strävar i Östern
och utforskar den allra högsta höjden,
så att den får lysa på dina Wngrar,
en liten länk, med väldigt arvegods!

Uttydningen av Orienten som en metonymi för
österlandets gruvfyndigheter erbjuder alltså inga
problem. Den var för övrigt sedan länge etablerad
i den spanska guldålderstraditionen och kan lika
tryggt prövas på Góngoras Soledades, där de
”hemliga gruvorna” i Auroras eller Soluppgångens
riken bjuder den långväga resenären en gyllene in-
fattning för pärlorna i havet.14 Starkare än sin dik-
tarbroder och rival betonar emellertid Quevedo
jordens moderliga eller kvinnliga karaktär i sam-
manhanget: ringens guld i dikt 465 har, som Cros-
by påpekar, ”förlossats” ur bergens sköte. I ett par
av moralisten Quevedos lyriska indignationsnum-
mer, dikterna 136 och 145, framställs guldet när-
mast som den jungfruliga naturens inälvor,
”entrañas”, brutalt uppXäkta av de giriga lycksö-
karna från andra sidan haven. Är det att undra på
om den skövlade Moder Jord, ”la primera madre”,
skälver då och då, undrar skalden i det senare
stycket. Hon har ju berövats sitt guld, den förloss-
ning hon föredrar framför alla levande varelser
(”robada / del parto, a cuanto vive, preferido”)!

Jämförelsen mellan Östern och ringens ”bättre
förlossning” i dikt 465 kan emellertid bygga på en
annan likhet än den ädla metallens sensu stricto.
Den sjunde radens metonymiska ”Oriente” behö-
ver inte bara beteckna Österns ymniga guldfyn-
digheter utan kan likaså avse soluppgången – en
förmodligen ännu vanligare innebörd av termen,
aktualiserad i epokens kärleksdiktning, exempel-
vis i Quevedos egen dikt 471 där ”Orientens”
skönhet fördubblas i Lisis bägge ögon.15 Med en
sådan läsning kommer sonettens parto närmast att
avse solen, den himlakropp som ”föds” över syn-

randen i öster och som metaforiskt etablerats inne
i ringen. Alltså: den sol som jaget gömmer i sin
ring överglänser själva gryningsljusets. Kanske för
att den, som Julian Olivares anmärker i sin diskus-
sion kring dikt 465, aldrig går ned.16 I alla händel-
ser stämmer den astronomiska jämförelsen bättre
överens med radparets andra collatio (den mellan
ringens ljusa dag och himlavalvet), och troligen
med sonettens metaforik som helhet. Det ligger
emellertid i konceptismens väsen att bägge inne-
börderna – ringens guld versus Österns gruvor,
ringens sol versus Österhimlens soluppgång – ak-
tualiseras på en och samma gång. En liknande
iakttagelse kan göras beträVande Quevedos mora-
liska sonett 83, det angrepp på alkemisterna som
inleds med raden ”¿Podrá el vidro llorar partos de
Oriente?” (”Mäktar glaset begråta Österns förloss-
ningar?”) Kan, med andra ord, alkemisternas de-
stillerkolvar börja droppa av guldet, lika glänsan-
de som morgonsolen och därtill en produkt av ös-
terlandets dräktiga gruvor?

I själva verket torde man kunna urskilja en al-
kemisk klangbotten också i dikt 465, ett symbol-
skikt som förenar den astronomiska innebörden
med den mineraliska och därmed genomtränger
sonettens kvadernarer i grunden. I sin studie över
Quevedo e il simbolo alchimistico redogör Ales-
sandro Martinengo för den doktrin som hävdade
att solen under seklernas gång tryckte in sin bild i
jorden för att avla guldet i hennes sköte. I alkemis-
ternas tabeller över sambanden mellan metaller
och planeter identiWerades solen alltid med gul-
det, men i deras lära var den alltså närmare be-
stämt guldets faderliga upphov, medan jorden el-
ler bergen blev dess moder.17 Mot den sortens dok-
trinära bakgrund kan tydligen Quevedosonettens
Oriente beteckna såväl den uppgående solen (fa-
dern) som de anrika bergsådrorna (modern).
Gentemot dem bägge framstår ringens förädlade,
hamrade och konstmässigt smidda guld som en
parto mejorado, en avkomma som överglänser sitt
upphov.

Ur ett sådant perspektiv mynnar kvadernarerna
i en Wgur för den rivalitet mellan ursprung och ef-
terbildning, som tidens poetik kunde beskriva i
termer av aemulatio eller superatio: ringens mikro-
kosmos må återspegla rymdens makrokosmos
men övervinner slutligen sin modell eller urbild.
Först som sist är den ett konstföremål och kan
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därmed framstå som ett emblem inte bara för Lisi
eller den makrokosmiska kärleken utan tillika för
just konsten, för ars i vidare eller för poesin i
trängre bemärkelse. Exploateringen av Österns ri-
kedomar innebar ju också att naturen förädlades
till konstföremål – därav, skulle jag tro, denna
parto i dikt 465, en term som i bildlig bemärkelse
kunde avse just ett artiWciellt påfund, ett snillrikt
infall (och som också i dagens spanska har en så-
dan bibetydelse: ett mänskligt påhitt, en konst-
produkt).

I den meningen förekommer termen på ett av
den spanska prosans nyckelställen, nämligen i för-
ordet till Don Quijote, där Cervantes utreder för-
utsättningarna för en lyckad bok: en fridsam mil-
jö, vackert väder jämte inre stillhet bidrar – i Ed-
vard Lidforss’ översättning – ”till att den ofrukt-
sammaste sångmö visar sig fruktsam och erbjuder
världen alster [partos] som fyller den med beund-
ran och glädje”.18 Här är det alltså musan som blir
gravid och hennes ”alster”, partos, är de litterära
verken. Om den bibetydelsen är aktuell också i
Quevedos sonett, står ringen för den konst som
stammar från naturen men därtill lägger den bak-
om sig.

Mycket talar för en sådan inte bara erotisk-pa-
negyrisk utan också metapoetisk läsning av dik-
tens kvadernarer, där renässansplatonismens uni-
versum chiVrerats i gnistrande kod. Till att börja
med kretsar de ju kring en gyllene ring besatt med
ädla stenar. Det var vanligt hos renässansens och
barockens diktare att likna sina produkter – eller
tidens retoriskt utstoVerade, tätt Wgurbesatta
språkkonst över huvud – vid smycken. Så har vi
sett Gracián lovorda diktarens discurso här ovan
(7), så fann Georg Stiernhielm här och var ”dyr-
bare pärlor och kostelige ädelestenar” när han in-
venterade ”Svea- och Götha-Måles Fatebur” 1643,
och så hade Ronsard deWnierat vältaligheten i sin
poetik 1565:19

Elocution n’est autre chose qu’une proprieté et splen-
deur de paroles bien choisies et ornées de graves et
courtes sentences qui font reluyre les vers comme les
pierres precieuses bien enchassées les doigts de quelque
grand seigneur.

Vältaligheten är ingenting annat än en egenskap och
glans hos väl valda ord, prydda med laddade och konci-
sa sentenser, som får verserna att stråla liksom väl inlag-
da ädelstenar lyser upp Wngrarna på någon stor herre.

Mot den bakgrunden är det inte orimligt att ur-
skilja poetologiska undertoner i kvadernarerna av
dikt 465. I sin täta amalgamering av ord- och
tankeWgurer som metafor, metonymi, collatio och
zeugma bygger de ett närmast pyrotekniskt spel av
reXexer eller korrespondenser, ett koncept där na-
turens och himlavalvets fysiska universum trängs
samman i diktjagets ring för att slutligen överbju-
das av ringens själva brännpunkt, stenen med Lisis
porträtt. I det hänseendet är Quevedos sonett,
skulle jag vilja påstå, en förebildligt barock ska-
pelse. Allt eftersom periodens diktare förtätade
petrarkismens troper till dessa Xerskiktade kon-
cept, till dessa avancerade intertextuella krypto-
gram, förstärktes renässansperiodens ännu trevan-
de uppfattning av konsten som en parto mejorado,
en seger över naturen.

Snart sagt samtliga av de riktigt starka lyriker
som verkade under senrenässansens och barockens
epok kände den här frestelsen. Kanske ingen ut-
tryckte den klarare – och för den delen också djär-
vare – än den diktande lorden Philip Sidney i An
Apology for Poetry 1596. Alla konstutövare, heter
det där, är på ett eller annat sätt bundna till Natu-
rens mönster och förebilder. Det gäller skådespe-
laren såväl som läkaren, musikern som naturWlo-
sofen, logikern som metafysikern. Men det Wnns
ett undantag: ”Only the poet, disdaining to be
tied to any such subjection, lifted up with the vi-
gour of his own invention, doth grow in eVect
into another nature, in making things either bet-
ter than Nature bringeth forth, or, quite anew,
forms such as never were in Nature”. Med Sidneys
formulering är poeten inte längre beroende av
Naturens gränser utan blott och bart av ”the zo-
diac of his own wit”.20 I Spanien var det förmodli-
gen Góngora som mer än någon annan diktare
kom att förkroppsliga den här frestelsen: i hans
exempellöst ornamenterade Soledades kunde verk-
ligen ars, konsten, tyckas ha övervunnit natura.

Men den sortens konstmässiga excesser kunde i
själva verket svårligen bringas i överensstämmelse
med renässanspoetikens hävdvunna krav på deco-
rum, claritas och perspicuitas. Det var också en
huvudsynpunkt hos Góngoras många aristote-
liskt-horatianska belackare: hans verba skymde,
och rimmade för övrigt illa med, hans res eller
ämne. Soledades var skrivna i den höga stilen, så
hög den någonsin kunde bli, med en dittills osedd
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ackumulering av ord- och tankeWgurer, men ver-
kets ämne var det enkla lantlivets pastorala fröj-
der. Därmed fångade Góngoras reaktionära mot-
ståndare en central paradox i Soledades och, menar
jag, i barocklyriken över huvud. Den var fortfa-
rande principiellt bunden till renässanspoetikens
decorum, som föreskrev ett speciellt ämne – med
speciella personer, teman och troper – för var och
en av de tre stilarna, sublimis, mediocris och humi-
lis. Det var en poetik som utgick från den natur-
trogna imitationens och sannolikhetens estetik.
Och den var fortfarande fullt giltig på 1600-talet;
den motsägs inte på någon enda punkt av Góngo-
ra själv i hans berömda brev till försvar för Soleda-
des.21 Men i sin egen diktning hade det cordobesis-
ka geniet med en dödsföraktande djärvhet lagt
den klassicerande poetikens decorum i spillror.

Samma motsägelse var högeligen aktuell för
Quevedo. Till sin estetiska teori var han av allt att
döma gediget traditionell med exempelvis en väl
dokumenterad aversion mot Góngoras verbala
nybildningar och syntaktiska omstuvningar. I för-
ordet till sin utgåva av den vittre augustinermun-
ken Luis de Leóns skrifter 1631 åberopade han så-
väl Aristoteles’ poetik och retorik som Quintilia-
nus’ Institutio gentemot den grasserande gongoris-
men, och han pläderade för Fray Luis’ klarhet och
decorum som aldrig riskerade att gå förlorade i
”Wgurernas krystade förvirring”, la confusión
afectada de Wguras.22 Samtidigt stod det tropologis-
ka raYnemanget och de konceptuella komplika-
tionerna i Quevedos egen poesi näppeligen den
andalusiske ärkerivalen efter. Han var själv lika
frestad av vad man kunde kalla barocklyrikens es-
tetiska överträdelse, och de konstfulla kvadernar-
erna i hans dikt 465 presenterar den så att säga i ett
fullödigt retoriskt sammandrag, allegoriskt fram-
ställd i ringens parto mejorado.

När vi nu går vidare till sonettens terziner, ska
vi se hur de blottar denna fundamentala spän-
ning, barocklyrikens inneboende motsägelse mel-
lan aristotelisk hävd och konceptuell Wgurering.
Här framträder nämligen den konservative all-
varsmannens reträtt, utformad som den höviske
älskarens klagan över den spotska damens suverä-
nitet. Om kvadernarerna konstruerat en utspeku-
lerad artefakt i ringens mikrokosmos, så dekon-
struerar sonettens slutstrofer listigt den här prun-
kande skapelsen. Där gäller inte längre den djärva

principen för upptaktens korrespondenskonsert:
”detsamma här som där, fast bättre”. Tvärs ige-
nom sonettens erotiska retorik skymtar nu ett an-
nat budskap. Ordens klang gömmer för starka
motsägelser, de avslöjas som pråliga och förledan-
de, en skön lögn med samma tonvikt på bägge ter-
merna. Hela dikten förefaller ur det här metapoe-
tiska perspektivet skriven vid den barocka Wgurer-
ingens yttersta gräns, dess nec plus ultra. Den
vackra mun som Wxerar troperna i sonettens terzi-
ner måste stävjas.23

Det metonymiska Indien. Höviska antiteser

Även om sonetten ändrar kurs efter la volta, över-
gången från kvadernarerna till terzinerna, kan den
nionde raden läsas som ett sammandrag av det fö-
regående bildfyrverkeriet: ”Traigo todas las Indias
en mi mano”, hela Indien bär jag i min hand. Här
omtalas den magniWka ringen som det sagolika
Indien, enligt Crosby en anspelning på det kolo-
niala Amerikas väldiga skatter.24 Det är sant att
dessa Indias var en ofta förekommande Wgur – en
metonymi – i barockpoesin, och vanligen avsåg
den rikedomarna hos de kolonier i västerled som
Columbus i förstone misstog för Indien och som
överallt var kända för sina ädla metaller, Xitigt ex-
ploaterade av spanjorerna. Lika sant är att tradi-
tionen i allmänhet förknippade det asiatiska In-
dien med kryddor snarare än gruvor. Därav John
Donnes tal i ”The Sunne Rising” om den älskades
makalösa uppenbarelse: är det inte, undrar han,
såväl kryddornas östliga som gruvornas västliga
Indien, ”both the’India’s of spice and Myne” som
ligger intill honom i bädden.25

Däremot kan man undra över metonymins
geograWska syftning i dikt 465. Tidigare i sonetten
hade ju Quevedo anfört ”el Oriente” med en åt-
minstone trolig hänvisning till Österns guld.
Mönstret upprepar sig i ett antal formuleringar av
hans hand, inte bara i de ”partos de Oriente” vi
träVat på i den moraliska sonetten 83 utan likaså i
hans erotiska lyrik. I den vackra dikt 423 driver
han en lika hyperbolisk jämförelse som Donne:
må Österns gruvor förspillas av girigbukarna, min
blick berikas av mera guld än så (det vill säga av
dig, min älskade) för mindre kostnad, ”Gaste el
Oriente sus minas / con quien avaro las rompa, /
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que yo enriquezco la vista / con más oro a menos
costa.” Samma retorik, där Östern förknippas
med guld och ädelstenar, präglar från början till
slut en annan av sonetterna till Lisi, dikt 445, av
González de Salas rubricerad ”Procura cebar a la
codicia en tesoros de Lisi” (”Hur han försöker ut-
fordra snikenheten med Lisis skatter”). Den för-
tjänar att återges i sin helhet:

Tú, que la paz del mar, ¡oh navegante!,
molestas, codicioso y diligente,
por sangrarle las venas al Oriente
del más rubio metal, rico y Xamante,

detente aquí; no pases adelante;
hártate de tesoros, brevemente,
en donde Lisi peina de su frente
hebra sutil en ondas fulminante.

Si buscas perlas, más descubre ufana
su risa que Colón en el mar de ellas;
si grana, a Tiro dan sus labios grana.

Si buscas Xores, sus mejillas bellas
vencen la primavera y la mañana;
si cielo y luz, sus ojos son estrellas.

Ack sjöfarare, du som prompt vill störa
havets frid, nog är du girig och trägen
när du låter tömma Österns ådror
på den blonda Xammande metallen!

Så stanna nu; far inte vidare;
nöj dig med skatterna här, kort och gott,
där Lisi står och kammar sin pannas
Wna Wbrer i blixtrande vågor.

Söker du pärlor, visar hennes leende
långt Xer än Columbus fann i deras hav;
om purpur, ger läpparna mer än Tyros.

Söker du blommor, så övervinner
hennes sköna kinder vår och gryning;
om himlens ljus, är hennes ögon stjärnor.

Sonetten förenar ett av Quevedos moraliserande
favoritmotiv – anatemat över de giriga sjöfararna
– med Lisidiktningens Wgurspråk. Den tredje rad-
ens ådror avser klart och tydligt Österlandets
guldfyndigheter, som alltså bör lämnas ifred, här
inte så mycket av moraliska som av erotiska skäl:
de kan ändå inte mäta sig med anblicken av Lisis
gyllene hår, dessa ”Wna Wbrer i blixtrande vågor”.
Originalets hebra är i själva verket lika dubbelty-
digt som vena och kan betyda såväl tråd eller Wber
som malmåder. För det första står vi alltså inför en
jämförelse av Lisis lockar med Österns gruvor, för
det andra Wgureras dessa lockar direkt som guld.
Bägge konstgreppen, jämförelsen (collatio) och

metaforen, känner vi igen från dikt 465. När Que-
vedo översätter ringen med Indien i vår sonetts
nionde rad, är det följaktligen lika troligt att tro-
pen pekar öster- som västerut.

Men den mindre kända dikt 445 har också an-
förts av andra skäl. Terzinernas Wgurer hör till den
stående rekvisitan i petrarkismens beskrivningar
av den tillbedda damen. Här registreras i tur och
ordning hennes tänder, läppar, kinder och ögon,
Wgurerade som pärlor, purpur (eller egentligen
grana, scharlakan), blomster och stjärnor. På
samtliga dessa punkter, intygar skalden, har Lisi
minst lika mycket att visa upp som – i tur och
ordning – havet med sina korallrev, den berömda
purpurn från feniciernas Tyros, vårblommorna
(eller gryningens färgprakt) respektive stjärnorna
på himlen. Samma Wgurspråk kännetecknar nu de
fem avslutande raderna i dikt 465. Ringen kopplas
inte längre bara till synsinnet utan börjar tala,
klinga, rentav argumentera:

perlas que, en un diamante, por rubíes,
pronuncian con desdén sonoro yelo,

y razonan tal vez fuego tirano
relámpagos de risa carmesíes,
auroras, gala y presunción del cielo.

där pärlor bak rubiner i hård diamant
låter höra sitt förakt i klingande is,

och så hörs argument med tyrannisk eld
från blixtar av scharlakansröda skratt,
gryningar, högfärd och himlens prakt.

Pärlorna gör sig hörda igenom rubiner, i en dia-
mant. Här pryds ringen med ytterligare ädla ste-
nar, fortfarande med samma etablerade petrarkis-
tiska kodspråk: pärlor = tänder, rubiner = läppar
(som likaväl kunde Wgureras som scharlakan, pur-
pur eller nejlikor). Inom diamanten sänder följ-
aktligen de vackra tänderna ut ”klingande is” mel-
lan läpparna. Konstruktionen kan förefalla svår-
tydd eller rentav katakretisk, men såväl diamanten
som isen torde kunna förklaras med bestämning-
en con desdén, ”föraktfullt”. Det är alltså hårda
och avvisande ord som ringen/Lisi låter höra.
González de Salas kommenterar frasen i en not:

Es una antifrasi de diamante y rubíes. Era, pues, dia-
mante la boca, porque lo que hablaba eran desdenes y
signifícalo diciendo que pronunciaba sonoro yelo, y alu-
de a la opinión de los que quieren que el cristal sea yelo
intensamente congelado, y el diamante más intensa-
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mente. Era, en Wn, la boca rubíes, y pronunciar por
rubíes es por los labios…

Det föreligger en antites mellan diamant och rubiner.
Munnen var nämligen av diamant, eftersom den talade
med förakt, vilket framgår av formuleringen uttalade
klingande is, varvid [poeten] anspelar på åsikten hos
dem som tror att kristallen är is som frusits häftigt och
diamanten [is som frusits] ännu häftigare. Munnen var
alltså till sist rubiner, och att uttala genom rubiner bety-
der genom läpparna…

Med andra ord: det börjar inte bara klinga utan
också gå missljud i det helgjutna analogibygget
från kvadernarerna. Deras fulländade nät av likhe-
ter mellan makro- och mikrokosmos har givit vika
för denna hårda diamant, en metafor som visserli-
gen fortfarande knyter an till ringen på älskarens
Wnger men som låter ana en annan Lisi än världs-
själens gudinna. Här träder hon fram både som en
metaforkliché och en pars pro toto, en mun som
visserligen är förförisk men som talar med förakt.
Inledningens kosmiska skådespel har förbytts i nå-
got som liknar en hövisk genrebild: den spotska
damens stolta och nedlåtande avvisning av sin
uppvaktare.

Terzinerna i dikt 465 är skrivna som en enda
sammanhängande fras. I den tionde raden har vi
sett Lisi (eller egentligen hennes ”perlas”, tänder-
na) börja tala, och i de bägge följande raderna ut-
sänder hennes mun först ”klingande is” och sedan
”tyrannisk eld”. Det antitetiska metaformönstret
kunde knappast vara bättre utprovat i senrenäs-
sansens och barockens galanta diktning: damen
hettar ömsom upp sina tillbedjare, ömsom kyler
hon av dem. Älskaren Wxeras på en och samma
gång i isens och eldens element. I Quevedos so-
nett underkastas också antitesens enskilda poler
en viss ambivalens. Själva isen – här Lisis förakt-
fulla ord – klingar skönt, medan den erotiska el-
den å andra sidan visar sig tyrannisk: diktens sa-
gesman måste, med eller mot sin vilja, underkasta
sig dess makt. Om kvadernarerna siktade till kor-
respondens och analogier, den metaforiska struk-
tur av likheter som genomträngde hela renässans-
platonismen, verkar dessa terziner snarare gå i det
höviska galanteriets tvetydiga tecken. Ringens
mikrokosmiska knut upplöses i is och eld, i väl-
ljud och tyranni.

Det blixtrande skrattets topik

Den tolfte radens eld följs i sin tur upp av den
trettondes blixtar. Här står vi förmodligen inför
sonettens mest kommenterade metafor, dessa ”ill-
röda blixtar av skratt”, relámpagos de risa carmesíes.
Figuren ansågs länge vara av ett lika egensinnigt
som genialt snitt, ett förebud till modernismens
subjektivt-associativa bildspråk – en uppfattning
som kan spåras hos så pass sentida forskare som
Manuel Durán 1978 och Mercedes Blanco-Morel
jämte Julián Olivares 1983.26 Vid det här laget har
de emellertid korrigerats grundligt. Redan 1967
visade Antonio Prieto hur ”skrattet” kunde ”blix-
tra till” i själva Divina Commedia, en metafor som
sedan återkom i skiftande varianter hos i tur och
ordning Petrarca, Angelo Poliziano och Quevedo.
Hans iakttagelser utnyttjades senare av María del
Pilar Palomo i hennes studie över den spanska ba-
rockpoesin.27

Sitt första nedslag gör Prieto i Skärseldens tju-
goförsta sång, där den senromerske epikern Stati-
us berättar för Dante och Vergilius om sin exem-
pellösa beundran för Eneiden och dess skapare.
Ironiskt nog vet han inte att han har höga veder-
börande framför sig, varför Vergilius skickar en
intensiv blick till sin skyddsling med innebörden
”Tig nu!” Dante kan emellertid inte undvika att le
tillbaks i samförstånd, ett uttryck som inte går den
uppmärksamme Statius förbi. Han iakttar i sin tur
Xorentinaren ”ne li occhi ove ’l sembiante più se
Wcca” – i ögonen där ansiktsuttrycket Wxerats som
skarpast – varvid han framkastar frågan (XXI:112–
13): ”perché la tua faccia testeso / un lampeggiar di
riso dimostrommi?”, varför såg jag nyss ett leende
blixtra till i ditt anlete?28

Här står alltså Dantes blixtrande skratt för en
närmast ofrivillig själsyttring, en ögonblicklig up-
penbarelse av skaldens hemliga insikt. Hans sen-
tide redaktör Natalino Sapegno hänvisar till Con-
vivio, närmare bestämt kommentaren till den pas-
sage ur sången ”Amor che ne la mente mi ragiona”
där den tillbedda damens ögon och ljuva leende,
dolce riso, sägs vittna om Paradisets fröjder. Just på
dessa två ställen i ansiktet opererar själen, påpekar
Dante i sin kommentar (III:VIII, 11): ”E che è ri-
dere se non una corruscazione de la dilettazione
de l’anima, cioè uno lume apparente di fuori se-
condo sta dentro?” – ”Och vad är skrattet om inte
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en strålglans från själens glädje, det vill säga ett
ljus som framträder utåt i enlighet med det
inre?”29

Här är leendets glitter eller corruscazione tydli-
gen att betrakta som medvetandets oförfalskade
externalisering i anletsdragen, och eftersom don-
nans själ stammar från himlen uppenbarar det i
sista hand en glimt av den gudomliga saligheten.
Något utrymme för förställning Wnns inte i den
här medeltida ikonograWn. Dantes dam ger en all-
deles autentisk avbildning av en bokstavligen pa-
radisisk skönhet. Därmed representerar hennes le-
ende närmast en kulturhistorisk antites till Lisis
karmosinröda ”relámpagos de risa” i Quevedos
barocksonett.

Figuren kan så följas över Petrarca, som drar sig
till minnes Lauras ”lampeggiar de l’angelico riso /
che solean fare in terra un paradiso” i Rime 292,
och över hans beundrare Angelo Poliziano, som
låter sin Iulios nymf ur Stanze (I:50) le nästan lika
överjordiskt som Dantes allegoriska personiWka-
tion ur Convivio:30

lampeggió d’un sì dolce e vago riso,
che i monti avre’ fatto ir, restare il sole:
ché ben parve s’aprissi un paradiso

hon blixtrade av ett så ljuvt och milt leende,
att hon skulle fått bergen att gå, solen att stanna:
ty där tycktes verkligen ett paradis öppna sig

Detta ”paradis” i obestämd form är dock inte det-
samma som Dantes himmelska boning. Förmod-
ligen har Palomo rätt när hon vill urskilja en tids-
typisk esteticering av Wguren hos Poliziano. Här
har attributen dolce och vago redan blivit pålitliga
petrarkistiska markörer. Det paradis som öppnar
sig i nymfens leende framstår i sig som en metafor,
nämligen för hennes egen (jordiska och fysiska)
skönhet. Figurens termer har alltså kastats om,
men dess analogi är lika helgjuten och sprickfri
som hos Dante tvåhundra år tidigare. Därmed
skiljer sig också Polizianos divertissement i högre-
nässansens Florens från Quevedos barocka tvety-
digheter. Detta avstånd blir lika tydligt i oktavens
andra hälft, där den dyrkade nymfen bildar ord
bland pärlor och violer, det vill säga mellan tänder
och läppar, och hennes tal visar sig ”soave, saggia e
di dolceza piena” (”milt, klokt och fullt av ljuv-
het”). Om Polizianos petrarkistiska kodning av-

lägset förebådar Quevedos metaforik, så skiljer sig
ändå hans dams milda ordalag rejält från den
spanska skönhetens utmanande paradoxala tale-
konst. Den gäckande Lisis klingande is och tyran-
niska eld avviker lika illustrativt från quattrocento-
nymfens suavitas som från Dantes överjordiska
dygdemönster.

Därutöver har Quevedoforskningen Xitigt spa-
nat efter andra blixtrande leenden i renässanslyri-
ken – och tyvärr mestadels nöjt sig med att marke-
ra fynden, utan att närmare diskutera deras funk-
tion och plats i denna vittförgrenade intertext.
José María Pozuelo Yvancos hävdar exempelvis (i
en för övrigt spännande uppsats) att konstellatio-
nen skratt-blixt i dikt 465 ”har en tänkbar fond i
Petrarcas Rime CCXCII och TrionW”.31 Med den
sistnämnda uppgiften avser han rimligen det ställe
ur den andra delen av ”Trionfo della Morte”, där
Petrarca får stråla samman med sin döda Laura
och passar på att fråga henne om hon verkligen
haft någon medkänsla med hans långa martyrium
som adoratör. Ty, påpekar han med en retorisk in-
trumfning av hennes dolcezza, er ljuva vrede och
ert ljuva förakt och era ögons ljuva frid höll under
många år mitt begär i ovisshet (in dubbio).

Återigen aktualiseras alltså Dantes gamla pro-
blemställning: förhållandet mellan själ och anlete,
intention och uttryck, här berört i preteritum. I
Petrarcas TrionW hör nämligen dubierna jordelivet
till, den överståndna tillvaro där Laura såg sig
tvungen att upprätta en skarp klyvnad mellan sitt
stränga yttre (fuori) och sitt milda inre (dentro).
Nu, efter döden, kan hon kosta på sig att tala klar-
språk – och hon gör det med ett blixtrande ljuvt
leende: ”io vidi lampeggiar quel dolce riso”.32

Mönstret är om möjligt ännu tydligare än hos
Dante eller Poliziano. Efter en livstid i i dunklets
riken skiner donnans sprakande anlete äntligen
upp av ljuset från hennes själ. Hennes blixtrande
leende formas till ett teckenspråk där det beteck-
nade ligger fullkomligt obeslöjat, naket, i öppen
dag.

Flitigast av alla Quevedoforskare i samman-
hanget har Paul Julian Smith varit i sin Quevedo-
monograW 1987. Han förtecknar lärt och gesvint
skilda varianter av blixtrande leenden i en canzone
av Bembo, i åtminstone sex dikter av Tasso, i Ge-
rusalemme liberata, i en madrigal av Marino och
avslutningsvis i samme författares Adone.33 Det är
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tydligt att Wguren står på den italienska petrarkis-
mens repertoar. Här underkastas den emellertid
en intressant förskjutning, avläsbar i Tassos förfat-
tarskap från senrenässansens stora årtionden, ett
direkt förebud till Lisis klingande men alls inte
själsWna skratt i Quevedos dikt 465. Vid närmare
påseende kan vi iaktta den redan i Tassos ung-
domsverk Aminta (1573), nämligen då styckets
hjältinna, herdinnan Silvia, i en narcissistisk scen
speglar sig i vattnet och pryder sig med blommor.
Hennes förtroliga compagna Dafne återger tablån
(II:2):34

e spesso spesso
or prendeva un ligustro, or una rosa,
e l’accostava al bel candido collo,
a le guancie vermiglie, e de’ colori
fea paragone; e poi, sì come lieta
de la vittoria, lampeggiava un riso
che parea che dicesse: ”Io pur vi vinco,
né porto voi per ornamento mio,
ma porto voi sol per vergogna vostra,
perché si veggia quanto mi cedete”.

Och gång efter annan
tog hon än en liguster och än en ros
och förde upp dem mot sin vita hals
och sina röda kinder, för att jämföra
färgerna; och sedan, liksom i glädje
över segern, blixtrade ett skratt
som föreföll säga: ”Se, så jag besegrar er,
och jag bär er inte till min prydnad
utan bär er blott för er egen nesa,
så att alla ser hur ni viker för mig.”

Visst kan också Silvias skratt tyckas avslöjande;
hon vet inte att hon är bevakad och talar följaktli-
gen för sig själv. Men hela scenen är naturligtvis
ändå att betrakta som ett lovtal till det egna jaget
eller närmare bestämt den egna kroppen, ett nar-
cissistiskt utslag av retorikens genus demonstrati-
vum. Silvia jämför sig själv med sina blommor i
akt och mening att överglänsa dem. De tjänar
bara till att framhäva hennes egen skönhet. Skrat-
tet blixtrar fram på hennes scharlakansröda kinder
(guancie vermiglie) som ett segertecken. Hennes
rodnad är starkare än ligusterns och rosens. Hen-
nes riso stammar från kroppens fägring och sinne-
nas glädje, kort sagt från den hetsigt hedonistiska
livskänsla som kännetecknar hela Aminta. Silvia är
redan en övermodigt triumfatorisk syster till ring-
ens härskarinna i Quevedos sonett.

Tasso var i alla händelser – eller blev allt mer –
en kluven övergångsgestalt, vacklande mellan sin
ungdoms sensualistiska evangelium och nyplato-
nismens eteriska tonarter (för att inte tala om
motreformationens änglakörer). Såväl i sin lyriska
diktning som i Gerusalemme liberata (1581) kunde
han bryta de här registren mot varandra, ibland
med en enastående kontrastverkan. Det är fallet i
den passage ur Gerusalemme liberata som Smith
anfört (XVIII:13). Där Wnner vi korsriddaren Ri-
naldo på Oljeberget – återförd till de rättrognas
led efter de syndiga äventyren med häxan Armida
på Lycksalighetens ö – i meditation över den un-
derbara natthimlen. Med den vackra trollkvinnan
i färskt minne utvecklar han den oåterkalleliga
konXikten (snarare än analogin) mellan Wrma-
mentets beständiga och damens Xyktiga Skön-
het:35

Fra se stesso pensava: ”Oh quante belle
luci il tempio celeste in sé raguna!
Ha il suo gran carro il dì, l’aurate stelle
spiega la notte e l’argentata luna;
ma non è chi vagheggi o questa o quelle,
e miriam noi torbida luce e bruna
ch’un girar d’occhi, un balenar di riso,
scopre in breve conWn di fragil viso”.

För sig själv tänkte han: ”Så många sköna
ljus som det himmelska templet rymmer!
Dagen har sin väldiga vagn, och natten
gyllne stjärnor med en måne av silver;
Men ingen Wnns som åtrår dem mer,
allt vi ser är ett grumligt, dunkelt ljus
som ett enda ögonkast, en blixt av skratt
röjer i bräckligt anletes trånga krets”.

Rinaldo målar upp himlavalvets väldiga rum i
sina tankar, renässansplatonismens makrokosmos,
ett enda tempel till Skaparens ära, klart, stabilt
och oföränderligt, varaktigt i själva sin regelbund-
na växling mellan dag och natt. Men nuets män-
niskor, konstaterar han, vänder sig bort från den
här synen. De föredrar ett annat ljus än stjärnor-
nas gyllene eller månens silverne, nämligen den
dunkla glans som Xammar från ett mänskligt –
och därmed bräckligt – kvinnoansikte. De söker
sig mot ögonblickets förgängliga snarare än mot
den kosmiska varaktighetens beständiga glädje.
De lockas inte så mycket av himlavalvets vila och
klarhet som av de blixtar ett vackert skratt kan
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skjuta. Den gamla Wguren från Dantes och Petrar-
cas trecento fylls med hela sinnevärldens sublunära
och oroliga sken, i skarp motsats till världsrym-
dens fromma stadga. Inom verkets kontext åter-
kallar den det skumma ljuset från den fagra men
farliga trollkvinnan, Armida, som i verkets slut-
sånger måste träda tillbaka för den ortodoxa vi-
sion som renats i den sanna katolska tron. Figuren
har Xyttats över från Dantes ädla donna, genom-
lyst av ”la virtù divina”, till Tassos förledande skö-
na häxa.

De bägge kvinnorna förbinds i själva verket av
ytterligare en Wgur. Den dam som besjungs i den
andra sången ur Convivio övergår vårt intellekt
”come raggio di sole un frale viso” (”som en stråle
sol ett svagt synsinne”), medan Rinaldo talar om
det skumma ljus som röjs ”in breve conWn di fragil
viso”. Tassos fragil viso kan utan vidare läsas som
en suggestiv reXex från Dantes frale viso, även om
det senare ordets mening har förskjutits från den
gamla latinska innebörden – visus, synsinnet – till
den moderna italienska: anletet, uppsynen. Den
här rubbningen är talande för det avstånd som
skiljer dessa medeltidens och senrenässansens lit-
terära mästerstycken.

Dantes ”frale viso” har ingenting med den till-
bedda damen att göra, tvärtom: det står som en
Wgur för den otillräckliga mänskliga fattningsför-
mågan. De paradisiska ting som uppenbaras i
donnans ögon och ljuva skratt blir för mycket för
vårt intellekt, liksom en stråle sol blir för stark för
vår svaga syn. Hos Tasso, däremot, blir det kvinn-
liga anletet källan till det skumma sken som bara
alltför väl fångar våra sinnen, bortvända från him-
lavalvets sakrala ”belle / luci”. Dantes frale viso
förmår inte fånga upp utan kan bara släppa ige-
nom det gudomliga ljuset; på ett annat ställe i
kommentaren till samma canzone liknar han in-
tellektet vid en genomskinlig kropp träVad av en
strålkraft som bara passerar den, ”non terminan-
do” (III:IV, 2).36 Tassos fragil viso betecknar å sin
sida en förförisk sinnevärld utan transparens, kan-
ske också – i resonemangets förlängning – ett
Wgurspråk som tätnat. Det bildar en eVektfull
antites till inte bara Dantes epifaniska eller eide-
tiska änglagestalt utan likaså till renässansplato-
nismens makrokosmiska stjärneljus och analytiska
begreppsvärld. Därmed signalerar det på sitt sätt
en av huvudingångarna till barockkulturen.

Res och verba

Här skulle jag vilja knyta an till den diskussion
om barockpoeternas speciella retorik som förts
inom anglosaxisk litteraturforskning, och där en
av huvudtalarna är T S Eliot. Vidden av hans in-
sikter i ämnet framstod egentligen först 1993, då
Ronald Schuchard med ett drygt halvsekels förse-
ning publicerade hans så kallade ”Clark lectures”
hållna vid Trinity College, Cambridge, på vårter-
minen 1926.37 De italienska 1200-talsförfattarna,
den nya ljuva stilens pionjärer, var – påpekar Eliot
i en av de här föreläsningarnas nyckelpassager –
först och främst inriktade på kontemplationen av
den älskade. Han citerar Cavalcanti som exempel:
”Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, / che fa
tremar di chiaritate l’âre” (”Vem är hon som kom-
mer, som varje människa betraktar, / som får luf-
ten att darra av klarhet”). Här Wnns varken be-
skrivning, trånande begär eller sirlig uppvaktning.
Passagen vittnar om den roll dessa stilnovister till-
erkände den lika hängivna som vördsamma blick-
en i sin poesi:38

In the best of the erotic verse of Dante, Guinizelli, Ca-
valcanti and Cino you will Wnd nothing of the merely
courtly or eulogistic, no descriptions of the object, no
attempt to express the emotions and sensations for
their own sake, but solely an attempt to suggest the
beauty and dignity of the object contemplated by sta-
ting the eVect of that beauty and dignity upon the lover
in contemplation.

Här berör Eliot en kärnpunkt i dolce stil nuovo-
diktarnas estetik. Idealet för denna raYnerade
medeltidsdiktning var när allt kommer omkring
en fulländad balans mellan vision och reXexion. I
en sådan poesi skulle synsinnet vara mäktigt att
troget hålla fast eller återge sitt objekt utan att
göra våld på dess himmelska natur. Där måste
troperna appliceras ytterligt varsamt utan att nå-
gonsin bli självändamål. Det är en poesi där ”for-
men” – i aristotelisk bemärkelse – i varje detalj
borde genomlysa ”materien”, där meningen illus-
treras snarare än manipuleras av Wgureringen, där
diktarens res är pietetsfullt återgivna men aldrig
skymda av hans hantverk, diktens verba.

Till stöd för en sådan beskrivning av den ljuva
nya stilen skulle man kunna anföra Dante själv,
som i De vulgari eloquentia visserligen rekommen-
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derade ornamentering i poesin men bara inom ra-
men för en restlös överensstämmelse – convenien-
tia – med själva tanken, så att denna i princip all-
tid vore möjlig att separera från orden (II:I, 10).39

Samma poetik kan urskiljas i den nyckelpassage ur
Vita nuova som analyserar Amors väsen. Att fram-
ställa Amor som en levande och talande varelse är
naturligtvis en WlosoWsk orimlighet, påpekar Dan-
te. Det rör sig snarare om en ”Wgura o colore ret-
torico” (i det här fallet en prosopopeia) av det slag
som poeterna kan tillåta sig försåvitt, väl att mär-
ka, Wguren kan återföras på något substantiellt re-
sonemang, alcuno ragionamento: ”però che grande
vergogna sarebbe a colui che rimasse cose sotto
vesta di Wgura o di colore rettorico, e poscia, do-
mandato, non sapesse denudare le sue parole da
cotale vesta, in guisa che avessero verace intendi-
mento” – ”ty den borde storligen skämmas, som
diktar ting under en dräkt av Wgurer och retoriska
färger, för att sedan, på förfrågan, inte förmå klä
av sina ord en sådan dräkt så att de kan ges en
sann innebörd” (XXV:10).40 Diktens Wgurationer
får alltså inte gå ut över dess inneboende logik och
substans.

I den sena medeltidens och i 1500-talets mys-
tik, och snart också hos de engelska ”metafysiska”
poeterna”, skulle emellertid – för att återknyta till
Eliot – den här ömtåliga balansen mellan sanning
och subjektivitet, liksom mellan tankeskärpa och
aVekter, gå över styr. Tonvikten skulle i allt väsent-
ligt förskjutas mot det senare ledet, mot den os-
tentativt återgivna erfarenheten. Med Eliots med-
vetet anakronistiska ordval var Ignatius av Loyola,
den heliga Teresa och Johannes av Korset romanti-
ker: ”I wish to draw as sharply as possible the
diVerence between this mysticism of Richard of
St. Victor, which is the mysticism also of St. Tho-
mas Aquinas and of Dante, and the mysticism of
the Spaniards, which as we shall see later, is the
mysticism of Crashaw and the Society of Jesus.
The Aristotelian-Victorine-Dantesque mysticism
is ontological; the Spanish mysticism is psycholo-
gical. The Wrst is what I call classical, the second
romantic.”41

Begreppsparet klassiskt–romantiskt kan verka
förvillande i sammanhanget och bör nog undvi-
kas, och likaså är jag osäker på om man verkligen
kan tala om en sammanhängande litteraturhisto-
risk process över en så lång tidrymd och så många

språk. Ändå frilägger Eliot eVektivt ett centralt
problemfält i den förmoderna (och i Xera hänse-
enden transnationella) poesin, en schism mellan
ontologi och erfarenhet som man lika gärna, tror
jag, skulle kunna beskriva i termer av en spricka
mellan retorikens inventio och dess elocutio. Det
var ett kontrastförhållande som framträdde i skar-
past möjliga belysning då den franske humanisten
Petrus Ramus (Pierre de la Ramée, 1515–72) förla-
de inventio – jämte arrangemanget, dispositio – till
logikens domäner, så att retoriken blev mer eller
mindre synonym med elocutio, läran om orna-
menteringen.

Spänningen ifråga är visserligen märkbar redan
hos de gamla romarna, hos Cicero och Quintilia-
nus, ja, den kännetecknar i varierande utsträck-
ning retoriken som sådan, men den moderna
spanska litteraturvetenskapens stora auktoritet på
området, Antonio García Berrio, har framhävt
dess unika genomslagskraft för poesins vidkom-
mande under decennierna före och efter sekelskif-
tet 1600. Då framhävdes häftigare än någonsin – i
såväl poetiken som i den litterära praktiken – den
elokventa Wgurationens kraft, bland annat av för-
fattare som Tasso, Chiabrera eller Marino, av
Góngora, Paravicino och Gracián.42 Den storstila-
de andalusiern Fernando de Herrera (1534–97) bär
syn för sägen, en poet som – för att tala med hans
sentida uttolkare Andreina Bianchini – ”helt och
hållet ägnar sig åt verba, vilka följaktligen blir sina
egna res […] Den poetiska sanningen är för Herr-
era implicit en estetisk sanning som träder fram ur
verba snarare än ur res.”43 Hur problemet än for-
muleras kvarstår faktum: av den nya ljuva stilens
transparens eller ”chiaritate” återstår snart sagt
ingenting i senrenässansens och i 1600-talets täta-
re, rastlöst hektiska Wgurstil.

En annan infallsvinkel på samma förlopp mö-
ter vi i en modernare undersökning, David
Quints Origin and originality in Renaissance litera-
ture (1983). Quints perspektiv är ett annat, inspi-
rerat av den dekonstruktiva teorin. Han vill utre-
da källmetaforens förvandlingar i renässansens lit-
teratur. I problemfältets förlängning kommer han
därmed att beskriva bortträngningen av varje ut-
omlitterär auktoritetsprincip i skedets diktning.
Den här processen är emellertid betydligt ojämn-
are och ryckigare än i Eliots framställning (och
kan naturligtvis bara antydas här). Den når i själva
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verket en kulmen i Ariostos Orlando furioso (1516),
där Dantes typologi och hierarkiska världsbild
ohjälpligen ligger i spillror. Här Wnns ingen fast
och stadig mening bortom texten eller snarare tex-
terna, den poetiska traditionen, berövad varje spår
av gudomligt Logos. Ariostos epos är en autonom
text, lika ursprunglig eller ”originell” och därmed
lika Wktiv som varje annan text.44 Tassos Gerusa-
lemme liberata kan Quint å andra sidan beskriva
som en replik på Ariostos skepticism, ett försök
att återupprätta den episka formel som föregånga-
ren så eVektivt dekonstruerat. Hos Ariosto sakna-
de verkligheten nedom månen varje oomtvistlig
mening, och detsamma gällde dess korresponde-
rande supralunära rymd. I Orlando furioso kollap-
sar därför tillvarons vertikala dimension, all trans-
cendens töms på rimlig innebörd. Hos Tasso, in-
skärper Quint, kan jordelivet förefalla lika me-
ningslöst – men i Gerusalemme liberata har den
vertikala axeln åter blivit giltig, där Wnns otvivel-
aktigt en gudomligt styrande ordning. Emellertid
är också här den harmoniska ontologin från Divi-
na Commedia ett minne blott. I Tassos epos har de
bägge världarna, den gudomliga och den mänskli-
ga, en gång för alla avlägsnats från varandra.

Till åskådningsexempel ur Gerusalemme libera-
ta väljer Quint intressant nog den ovan citerade
strofen XVIII:13.45 Där blir stjärnornas eviga uni-
versum motpolen till den människa som, fängslad
i materien, bara ser det försvinnande ljuset i den
älskades anlete. Den sortens dualism sätter också
renässansplatonismens system ur spel. Skaparen
har skilts från sin skapelse, Tassos teologi är av det
negativa slaget. Det innebär nu att såväl sinnevärl-
den som Wgurstilen i hans epos tätnar. Verklighe-
ten i Liberata är högeligen osäker, full av förvir-
ring, felsteg och labyrintiska irrvägar. Och där
Gud har fått dra sig tillbaka träder demonerna in.
Beteckningar för det gömda och hemliga blir
nyckelord i texten (italienskans nascosto, ascosto,
celato, occulto eller secreto). Det tvetydiga och för-
dolda – läs Armida, hennes urringning, hennes
bara till hälften exponerade behag – blir därmed
huvudföremålet för personernas begär. I Liberata
kunde Tasso sammanfattningsvis ”have it both
ways”: han håller sig med en meningskälla utanför
själva texten, nämligen den heliga katolska trons
sanning, samtidigt som han etablerar ett avstånd
mellan denna källa och sin egen Wktion, så att

hans text trots allt vinner en paradoxal autonomi.
Hans ständiga omarbetningar av sitt epos åter-
speglar den här olösta krisen, hans oförmåga att
Wnna någon förmedling mellan den poetiska fan-
tasin och det religiösa dogmat. ”The location of a
dichotomy between poetry and truth within a
more fundamental division between matter and
spirit is Tasso’s clearest anticipation of the crisis of
baroque poetics and thought.”46

Petrarkismens ritratto di donna

Därmed är det hög tid att återknyta analysen till
Quevedos sonett. Om dess kvadernarer rekon-
struerade renässansplatonismens korrespondens-
lära i sitt eleganta och elaborerade Wgurspråk, för-
sätts nu det här analogibygget i skälvning genom
terzinerna – och i den trettonde radens ”relámpa-
gos de risa carmesíes”, har vi hört, fortplantas vi-
brationerna bakåt till Tasso, Poliziano, Petrarca
och (åtminstone i perspektivets förlängning) till
Dante och den ljuva nya stilen. Här möter vi
Quevedos version av Ferrarapoetens fragil viso.
Ringens härskarinna återkastar inte längre utan
emotsäger snarare det makrokosmiska samman-
hanget. Platonismens esoteriska Venus, ett sam-
mandrag av himlavalvet, har efterträtts av en hö-
visk prototyp, den nyckfulla dam som hettar upp
och kyler av sina uppvaktare genom hela renäs-
sans- och barockpoesin. Terzinerna vänds följakt-
ligen till en försåtlig negation av kvadernarerna
– en teknik som inte var ovanlig i epokens sonett-
konst men likafullt en av Quevedos specialiteter,
så påtaglig i exempelvis dikt 332, förnämligt kom-
menterad av Alan K G Paterson.47

På det brinnande guldet i upptakten följer nu
en tyrannisk eld, stjärnornas höga krets avlöses av
skrattets högröda blixtar, den uppgående solens
skönhet får i slutraden ge plats för ett simulacrum
av de gryende skyarna. Den kosmiska harmonin i
kvadernarerna efterträds av terzinernas laddade
och oförsonliga kontraster mellan föraktets is och
skrattets eld. Apoteosens Xerledade koncept län-
kas in i paradoxens mönster. Kvadernarernas strå-
lande ljus övergår i ett Xackande sken som – i lik-
het med Tassos ”torbida luce e bruna” och den ba-
rocka Wgureringen av sinnevärldens hektiska fröj-
der – visar sig starkt och begärligt, kanske oemot-
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ståndligt i sin scharlakansröda lyster, men när allt
kommer omkring förledande, nyckfullt växlande
och bedrägligt.

Quevedos ironiska förhållande till petrarkis-
mens schabloniserade porträttkonst kommer till
sitt fulla uttryck i sonettens slutrad. Där förs Lisi
på tal i tre appositioner: ”auroras, gala y presun-
ción del cielo”. Hon är alltså a) gryningar, en be-
stämning som återkallar kvadernarernas Oriente,
men här är österhimlarna färgade av de föregåen-
de radernas tyranniska eld och scharlakansröda
blixtar – själva pluralformen, auroras, antyder
möjligen ett misstänkt ostentativt överdåd. Upp-
visningen fortsätter med b) Lisis gala, en term
som förvisso betyder pomp och ståt, fest och ele-
gans, men likaså gärna förknippas med någonting
inbilskt, som i uttrycket hacer gala de (stoltsera el-
ler briljera med). Den biklangen utvecklas för
fullt i c) diktens slutord, där Lisi gör anspråk på
himlen. Så läggs kvadernarernas konstmässiga
analogi, där den älskade på punkt efter punkt
jämförs med och rentav överträVar himlavalvet, i
spillror. Termen presunción betecknar i första hand
falska eller åtminstone pretentiösa anspråk. Här
framträder den mikrokosmiska Lisi rätt och slätt
som ett fagert men fåfängt och inbilskt stycke av
hövisk extraktion.

I den klassiska petrarkismens ritratto di donna,
däremot, kunde den idoliserade damen tillskrivas
en sant himmelsk skönhet. Terzinerna i mästarens
egen Rime 157 bär syn för sägen, en av de matriser
som skulle lämna så många avtryck i de följande
seklernas sonettkonst:

La testa or Wno, e calda neve il volto,
ebeno i cigli, e gli occhi eran due stelle,
onde Amor l’arco non tendeva in fallo;

perle, e rose vermiglie, ove l’accolto
dolor formava ardenti voci e belle;
Wamma i sospir, le lagrime cristallo.

Huvudet Wnaste guld, och anletet varm snö,
ögonbrynen ebenholts, ögonen två stjärnor,
där Amor inte spände bågen förgäves;

pärlor, och scharlakansröda rosor, där den inre
smärtan formade brinnande och sköna ord;
suckarna en eld, och tårarna kristall.

Hårets guld, ögonens stjärnor, pärlorna och de
scharlakansröda läpparna (här Wgurerade som ro-
sor), ja, till och med slutradens kontrast mellan

elden och kristallen, återkommer eller varieras alla
i Quevedos sonett, men som så ofta under studiet
av barockpoeternas hantering av petrarkismen är
avvikelserna intressantare än likheterna. Donna
Laura var förvisso mån om att hålla sin uppvakta-
re på behörigt avstånd men något suveränt förakt i
sin höviska barocksysters stil tillät hon sig aldrig.
Hon framställdes kort sagt som långt mer själfull
och innerlig. Den av troperna besatte Quevedo
överlämnar målföret till pärlorna och rubinerna:
det är de som får ”uttala” Lisis klingande is och
tyranniska eld. Hos Petrarca är talets subjekt ett
annat, nämligen Lauras fördolda smärta. Hennes
mun, pärlorna och rosorna, är bara platsen eller
mediet för den inre smärtans förvandling till röst,
till brinnande och sköna ord.

Vid det här laget känner vi igen mekaniken:
Lauras ord förhåller sig till hennes smärta som det
uppenbara till det fördolda (”l’accolto”), som
tecknet till det betecknade eller som verba till res i
den medeltida poetiken, det vill säga som materi-
en till formen (observera sonettens ”formava”) i
den aristoteliska eller tomistiska WlosoWn. Även
om Petrarca redan börjat ställa den lyriska poesin i
den sentimentala introspektionens tjänst, funge-
rar hans ornamento fortfarande som ett eVektivt
och följsamt medium för hans ragionamento. Que-
vedos koncept medger ingen sådan transparens.
Hans Wgurering är avsevärt tätare, och den fram-
ställs närmast exemplariskt i terzinerna till dikt
465, som kretsar just kring Lisis tal, ett konstmäs-
sigt spel vars slutgiltiga bestämning blir just – för-
konstlingen, gala. Dess ord må vara sköna men är
knappast att lita på. Petrarcas Laura hade med rät-
ta kunnat göra anspråk på gudomliga kvaliteter; i
de rader som direkt föregår citatet här ovan måste
hennes skald fråga sig om det var en dödlig kvinna
eller en gudinna som Wck själva himlen att klarna
runt omkring (”se mortal donna o diva / fosse che
’l ciel rasserenava intorno”). Quevedosonettens
slutrad framställer tvärtom Lisis himmelska pre-
tentioner som inbilska, idel artiWcium.

Låt oss stanna upp på ytterligare en känd plats i
den petrarkistiska intertexten, nämligen ett av
Pietro Bembos bidrag till renässansens porträtt-
konst i sonettform:48

Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura,
Ch’a l’aura su la neve ondeggi e vole,
Occhi soavi e più chiari che ’l sole,
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Da far giorno seren la notte oscura,
Riso, ch’acqueta ogni aspra pena e dura,

Rubini e perle, ond’escono parole
Sì dolci, ch’altro ben l’alma non vòle,
Man d’avorio, che i cor distringe e fura,

Cantar, che sembra d’armonia divina,
Senno maturo a la più verde etade,
Leggiadria non veduta unqua fra noi,

Giunta a somma beltà somma onestade,
Fur l’esca del mio foco, e sono in voi
Grazie ch’a poche il ciel largo destina.

Hår av lockigt guld och renaste bärnsten
som svallar och far över snön i vinden,
milda ögon med klarare sken än solen
som vänder mörka natten till ljusan dag,

skratt, som lindrar hård och bitter smärta,
rubiner och pärlor, som utstöter ord
så ljuva, att själen aldrig vill dra bort,
hand av elfenben, som fångar mitt hjärta,

sång, som liknar en gudomlig harmoni,
förnuft som mognat i grönaste åldern,
behag som aldrig skådats här bland oss,

högsta ärbarhet jämte högsta skönhet,
blev alla fnöske för min eld, och hos er
tycken som himlen sällan förunnar.

Det här antologismycket blev en given utgångs-
punkt för 1500-talets erotiska sonettmakare, efter-
bildat av många och parodierat av antipetrarkis-
ten Francesco Berni.49 Det domineras av ett Wgur-
språk som inte står Quevedos och barockens långt
efter i gnistrande lyster. Vi känner igen hårets
guld, ögonen som överglänser solen, skrattet och
pärlorna. Själva överdådet, den katalogartade
uppräkningen, pekar framåt i litteraturhistorien.
Redan Bembos och den italienska 1500-talslyrik-
ens donna var verkligen långt mindre änglalik och
mera jordisk än mäster Petrarcas. Men spåren från
Il canzoniere är ännu påtagliga. Bembos tillbedjan
är alldeles oreserverad; damens skratt kommer
inte med någon tyrannisk eld utan har bara tröst
och lindring att ge. Från hennes läppar (rubiner)
och tänder (pärlor) utgår ingen klingande is utan
bara ljuva ord till båtnad för älskarens själ. I likhet
med Laura är hon alltså inte bara en upphetsande
utan i lika hög grad en uppbygglig syn.

Bembos terziner drar försiktigtvis åt abstraktio-
nen och transcendensen. Talet om damens gud-
omliga harmoni och mogna förstånd aktualiserar
det nyplatonska modet i tidens litteratur, och på
slutraden står det klart att hela katalogarian har
Wxerat en generös samling skänker från ovan.

Donnans ”Grazie ch’a poche il ciel largo destina”
kan läsas som en talande kontrast till Lisis
”presunción del cielo” i Wnalen på Quevedos so-
nett. Bembos Wgurer har alltså börjat tätna men
deWnitivt inte gjort avkall på sin fromt själsliga
och himmelska resonans. Hans hjärtas dam lever
likt Laura, men till skillnad från den spotska Lisi,
ett sällsamt dubbelliv: hon är en levande frestelse
som fortfarande hänvisar sin uppvaktare till sitt
himmelska ursprung – eller, vilket kan vara unge-
fär detsamma, en levande anhopning av Wgurer
som fortfarande hänvisar sin läsare till en över-
sinnlig och begreppslig innebörd. Den djupnande
spricka mellan tecken och betecknat vi kunnat ur-
skilja i Quevedo barocka bildspråk är bara knappt
skönjbar i Bembos klassicerande petrarkism.

Den här klyvnaden förs på tal i en uppslagsrik
essä av Claudio Guillén, där Quevedo betraktas
som ”den mest retoriske av de stora spanska po-
eterna”. Guilléns utgångspunkt är på det hela ta-
get en annan än den ovan skisserade; han intresse-
rar sig först och främst för satirikern Quevedos
paronomasier (sammanställningar av likljudande
ord, vanligen ordlekar) som eVektivt skar av språ-
ket från dess rötter, vederlade dess etymologier,
ifrågasatte dess mimetiska räckvidd. I Les mots et
les choses hade Michel Foucault talat om 1500-tals-
kulturen som en kris för hela det analogiska tän-
kande som under sekler präglat den europeiska
uppfattningen av språket och verkligheten, orden
och tingen. Tidens litterära texter kom allt oftare
att börja kommentera, ifrågasätta och repa upp sig
själva. Från och med 1500-talet, inskärper Fou-
cault, skulle man allt oroligare börja fråga sig hur
ett tecken är förbundet med vad det betecknar.
Orden, sammanfattar Guillén, hade blivit föräld-
ralösa. Det gäller i högsta grad Quevedos dikt-
ning, såväl den satiriska som den erotiska. Den
spanske poeten kom att dra sig tillbaka från en
värld i galopperande förfall för att ta säte i språket
och orden, som han förvred, förvände och försto-
rade djärvare än någon annan. ”De tidigare orden
hade visat sig otillräckliga. För en skrift som är
medveten om sin egen kraft öppnar sig obegränsa-
de möjligheter. När språkets förtöjningar har ka-
pats och tecknet befriats från sin vanliga trältjänst,
framträder påtagligheten, ljusstyrkan, ilningen,
den oförlikneliga djärvheten i den ’ofantliga
skrift’ som var don Francisco de Quevedos.”50
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Ars och natura

Guillén tecknar Quevedos plats i en vidsträckt eu-
ropeisk kulturtradition. Jag skulle mutatis mutan-
dis vilja tillämpa hans resonemang i det mer be-
gränsade perspektiv som löper genom den här
uppsatsen, den petrarkistiska intertextens. Här får
man naturligtvis räkna med olika grader av ver-
balt egensinne och retorisk Wgurering redan från
första början, både hos Petrarca själv och hos den
store föregångare han ville tävla med, nämligen
Dante. Men i Tassos författarskap kom begrepp-
ens översinnliga glans att börja mattas bland de
tätnande tecknens irrbloss, och i Quevedos Lisi-
diktning kom själva poesin, textens egen innebo-
ende kraft, att ”befrias från sin vanliga trältjänst”
under traditionens idées reçues. Iakttagelsen har in-
präntats med viss skärpa här ovan: i senrenässans-
ens och barockens litterära klimat kom poesins
vox – självtillräcklig, dubbeltydig, välklingande,
tyrannisk – att i tidigare okänd omfattning över-
glänsa dess res.

Dikt 465 bär syn för sägen, inte bara för att den
är ett illustrativt exempel på utan också en kom-
mentar till den här frigörelseprocessen. Ett sådant
metapoetiskt betraktelsesätt har redan etablerats
här ovan och förefaller mig inte särskilt långsökt.
Sonetten kretsar ju uttryckligen kring bilden av
Lisi i ringen: den behandlar henne från början till
slut som konst. Den är lika mycket en – låt vara
egensinnig – ekfras, en beskrivning av en konst-
produkt, som ett porträtt av den älskade. Till yt-
termera visso rör det sig om ett extremt självhär-
ligt artiWcium, en ars som inte bara står analogt
utan likaså i ett konkurrensförhållande till natura.
Det gnistrande smycket är liksom dikten en för-
ädlad version av sitt ursprung, en andra natur,
med den åttonde radens egna ord: en parto mejo-
rado.

Guilléns iakttagelser låter sig dessutom, tilläm-
pade på den petrarkistiska intertextens problem-
fält, justeras eller i varje fall förtydligas en aning.
Den djärve ordlekaren Quevedo gav i den här so-
netten en mer än vanligt esteticerande, elokvent
och skarpsinning föreställning – vars innebörd till
sist visar sig tvetydig. Hans ring sänder ut ett för-
ledande sken, eller, rättare sagt, ringens sköna
härskarinna visar sig full av spänningar och mot-
sägelser, lika attraktiv men också hämningslöst os-

tentativ som själva dikten. Här kan det Wnnas an-
ledning att erinra om en annan Quevedo än Gui-
lléns geniale skriftmakare, nämligen den bistre
moralisten. Ty ur hans synvinkel kunde strängt ta-
get detsamma sägas om den barocka poesins som
om sinnevärldens bländverk: det äger inget som
helst egenvärde.

När skalden på sin ålders höst författade den
rabiat antihumanistiska Virtud militante (postumt
utgiven 1651), en av hans asketiska skrifter i motre-
formationens anda, gick han energiskt till rätta
med människonaturen. Samtliga dess fem sinnen
ligger i strid med varandra och bevakar misstänk-
samt varandra. Först och främst är det ädla synsin-
net att klandra:51

¿Quién encarecerá la invidia que tienen los ojos, y la
vista del lujurioso a los demás sentidos: pecado indigno
solamente de sentido diáfano y resplandeciente, que en
el cuerpo humano con la luz parece que sólo desmiente
la ceniza y el polvo mortal; que en la noche de nuestra
corrupción tiene presunciones de cielo; que en tanta ti-
niebla de tierra hace oWcio de día; que por su belleza pa-
rece más de casta de alma que de cuerpo? ¡Oh, cuán in-
digna mancha es la invidia en tan noble parte, que por
su esplendor más parece constelación que sentido, en
quien parece que juntamente se ve el alma cuando con
él ve el cuerpo!

Vem kan rättfärdiga den avund som ögonen och den
vällustiges syn hyser mot de övriga sinnena? Det är en
synd som kort och gott är ovärdig ett genomskinligt
och strålande sinne, vars ljus verkar vara det enda i
människokroppen som vederlägger askan och det död-
liga stoftet; som i vår förruttnelses natt gör anspråk på
himlen; som i så mycket jordiskt dunkel förrättar da-
gens ärenden; som genom sin skönhet verkar kyskare
till själen än till kroppen? Ack, vilken ovärdig Xäck är
inte avunden hos en så ädel del av oss själva, som ge-
nom sitt ljus snarare påminner om en stjärnbild än om
ett sinnesorgan, där man tycker sig se själen samtidigt
som kroppen ser därigenom!

Bakom den här texten skymtar man lätt de Xoren-
tinska humanisternas vision av en människa i för-
bindelse med himlavalvet och den översinnliga
verkligheten, en allians som gärna förknippades
med hennes ögon, huvudlänken mellan hennes
inre och yttre verklighet, själens speglar eller föns-
ter. Därav Quevedos tal om synsinnets transpa-
rens (”sentido diáfano”) och släktskap med
stjärneljuset. Men asketen inom honom blottläg-
ger nu dessa ögons presunciones de cielo – ordvalet
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är identiskt med den erotiska sonettens. De var i
själva verket insnärjda i jordelivets angelägenheter,
i en oavlåtlig maktkamp med de övriga sinnena,
ett inre inbördeskrig som var dem synnerligen
”ovärdigt”, indigna. Det är en bestämning som
vagt återkallar Pico della Mirandolas höga upp-
fattning av människans dignitas i alltet, bara för
att ifrågasätta eller förneka den i barockens oroligt
klärobskyra rymd.

Samma kritik av människans värdighet, samma
vittnesmål om en tilltagande diskrepans mellan
jordiskt och himmelskt, sken och verklighet, teck-
en och betecknat, kan avläsas i ytterligare en aske-
tisk Quevedotraktat, den om möjligt ännu sträng-
are Providencia de Dios, tillkommen under de svå-
ra och bittra fängelseåren i León (strax efter 1640).
Här går författaren till angrepp på den mänskliga
fåfängan, avbildad i den kvinna som klär upp,
smyckar och sminkar sig efter alla konstens regler.
Hon försöker därmed, ur Quevedos moraliseran-
de infallsvinkel, undertrycka sitt mänskliga predi-
kament för att (inbilskt) illudera himlavalvets
skönhet:52

Añade a su blancura el ampo artiWcial, baña de resplan-
dor sus mejillas, enciende en rubíes sus labios, apriétase
el cabello con un zodíaco de diamantes, en que no arde
menos encendido el sol. Con joyas y manillas, arracadas
y sortijas remeda el Wrmamento, sembrada de constela-
ciones centelleantes, persuadiendo a los ojos que es es-
fera racional: con que hipócrita de divinidad, es mara-
villa tirana de los sentidos y potencias más bien reporta-
dos, […]. Esta, pues, ilusión vanagloriosa (que a fuerza
de martirios en su persona, embustera de divinidad,
siendo tierra amasada en carne y huesos, apuesta con el
cielo más bien enjoyado a luces, y se hace más apete-
cible a los apetitos más desenfrenados) no sólo se afren-
ta de ser cuerpo, no sólo presume de ser cielo, sino de
ser preferida a él.

Till sin egen vithet lägger hon en bländande artiWciell,
hon badar sina kinder i glans, tänder sina läppar i ru-
biners färg, fäster upp håret med en djurkrets av dia-
manter, där solen inte brinner med mattare låga. Med
smycken och armband, örhängen och ringar härmar
hon himlavalvet, bestrött med gnistrande stjärnbilder,
och övertygar ögonen om att hon är en rationell sfär: på
det viset hycklar hon gudom och blir ett underverk som
tyranniserar också tyglade sinnen och själsförmögenhe-
ter. […] Den här fåfänga gyckelbilden utger sig för en
gudom fast hon bara är jord knådad till kött och blod;
därigenom förorsakar hon så många martyrier, att hon
kan tävla med den stjärnbeströdda himlen, och fram-
står som ännu läckrare för de tygellösaste av drifter.

Hon nöjer sig inte med att ta anstöt av sin kropp och
låtsas vara himmel: hon vill rentav överglänsa himlen.

Här trummar Quevedo in en läxa som föga över-
raskande påminner om budskapet i hans moralis-
ka poesi, till exempel den varnagel i sonettform
han riktade mot rikemannen Licas i dikt 109:
”pues miente el oro estrellas a su modo” (”ty gul-
det ljuger ihop stjärnor på sitt eget sätt”). Märkli-
gare är att den asketiska textens vokabulär ligger
så påfallande nära den erotiska sonetten 465! Den
kalfatrade skönhetens läppar tonar ju fram som
rubiner, hennes hår fästs upp med ett diadem som
formar ”en djurkrets av diamanter”, badande i so-
lens glans, och hela hennes gestalt efterbildar –
falskeligen – det stjärnbeströdda Wrmamentet.

Om sonetten mynnade i Lisis ”presunción del
cielo”, sätter prosastycket in exakt samma kritik
mot den förrädiskt glittrande damen: också hon
gör anspråk på himlen, presume de ser cielo. Det är
ingen slump att de här – ur Xera synvinklar art-
skilda – texternas termer ligger så nära varandra.
Flera av de bästa sonetterna i El Parnaso español
kan beskrivas som heterodoxa mötesplatser för
Quevedos moraliska och erotiska muser, för Po-
lymnia och Erato. Där lånar den amorösa koden
klanger och ord från den asketiska. Genrernas ty-
ranni var trots allt inte orubblig. Om man kan ana
en ohjälplig fascination inför den vackra kvinna
som avhyvlas så grundligt i Providencia de Dios,
gäller också den motsatta energiöverföringen: ett
stråk av moralisten Quevedos mörka världsförakt
smyger in i den tindrande Lisisonetten.

Lika märklig är den bistra traktatens termino-
logiska närhet till några av renässanspoetikens
nyckelbegrepp, nämligen imitation, rivalitet och
övervinnande. Alltså: den sköna damen i fråga ef-
terbildar (”remeda”) himlavalvet, en imitatio som
strax övergår i aemulatio (”apuesta”, egentligen
”håller vad”) med anspråk på superatio (”ser prefe-
rida a él”). Den asketiska textens förtäckta bruk av
det här litteraturkritiska eller poetologiska regist-
ret berättigar oss till att läsa också dikt 465 i den
estetiska besinningens ljus. En sådan läsart skulle
kunna lära oss att alla demonstrativa uppvisning-
ar, såväl de gongorinskt-retoriska som de höviskt-
erotiska, löper risk att hamna i prålsjukt överdåd.

Om Lisi i den här sonetten tydligare än någon
annanstans i El Parnaso español tonar fram som en
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allegori över den barocka poesin, vars konstfärdi-
ga koncept utmanar traditionens hänsyn till per-
spicuitas och decorum, bevittnar vi i diktens slut-
rader hur poeten drar denna moderna skapelse i
tvivelsmål. Den sköna munnens blixtar visar sig
vara riskabla frestelser, idel ”gala” som bara skym-
mer eller grumlar Wrmamentet, den klara himmel
vi känner igen från Dante, Petrarca och Xera av re-
nässansplatonismens klassiska texter. Därmed inte
sagt att Quevedo skulle inta någon traditionell el-
ler ens någon entydig position i sin sonett. Hans
starkaste dikter lever just i kraft av sin ambivalens
och sina inre spänningar. De korsar gärna motstri-
diga metafor- och tankemönster i en tät retorik el-
ler egentligen agudeza, subtilitet, som sist och
slutligen lämnar registrens konXikter oförsonade.

Gongorinsk resonans och konkurrens

Det tål att ytterligare understrykas hur nära Que-
vedo kommer sin cordobesiske ärkerival Luis de
Góngora i dikt 465. Sonetten vederlägger eVektivt
den boskillnad mellan konceptism och kulteran-
ism (gongorism) som gärna gjordes i äldre spanska
litteraturhistorier. Hela stycket kan gott tydas som
en gongorinsk exercis med insmugglade reserva-
tioner, ett vittnesbörd om författarens motvilliga
beundran och kluvna respekt för den landsman
som mer än någon annan barockpoet tycktes ha
gjort retorikens ord- och tankeWgurer till självän-
damål. Det praktfullt utstoVerade porträttet av
den älskade, med anknytning till såväl petrarkis-
mens bildspråk som till renässansplatonismens
korrespondenslära, var visserligen en populär gen-
re inom dåtidens sydromanska diktning över hu-
vud – men inte desto mindre en av just Góngoras
specialiteter. I en romance utmålade han exempel-
vis en mörkögd skönhet som ett koncentrat av
himlen:53

En dos lucientes estrellas,
y estrellas de rayos negros,
dividido he visto el Sol
en breve espacio de cielo.

I tvenne lysande stjärnor,
ja, stjärnor med svarta strålar,
såg jag Solen delad mitt itu
i en himmels trånga rymd.

Adjektivet breve (kort, liten, trång) i kontrast till
himlavalvet hörde uppenbarligen till topikens
standardiserade epitet. Framför allt älskade Gón-
gora att spela ut sin hyllade dam mot den astrono-
miska, naturliga och elementära världen för att
visa hur hon överglänser allt i sin omgivning. Han
excellerade alltså i samma slags hyperboliska jäm-
förelse, collatio, som Quevedo skulle pröva i dikt
465. Den ligger till grund för den mest berömda
av Góngoras kortare dikter över huvud, förgäng-
elsemeditationen ”Mientras por competir con tu
cabello”, men gör sig faktiskt gällande över hela
linjen i hans erotiska sonettdiktning. I ”Tras la
bermeja Aurora el Sol dorado” får jaget bevittna
hur unga Leonora går ut om morgonen: då hör
han inte fåglarna mer, ser inte längre Gryningen.
Österhimlens sceneri, där Solen går upp bakom
Morgonrodnaden (Aurora), kommer ofrånkomli-
gen i skymundan för den dyrkade Xickans uppen-
barelse.54

Tablån i en annan sonett, ”Al tramontar del
sol, la ninfa mía”, utspelar sig tvärtom i solned-
gången, där en bedårande nymf går på ängen och
plockar blommor som hon fäster vid sina tinning-
ar. När hon på det här viset satt en gräns ”för gul-
det och snön” – det vill säga: låtit blommorna
teckna en skiljelinje mellan sitt gyllene hår och sin
vita panna – kan jaget gå ed på att hennes girlang
lyser starkare ”con ser de Xores, la otra ser de est-
rellas, / que la que ilustra el cielo en luces nueve”
(”än den som skiner på himlen med nio ljus, fast
denna var av blommor och den andra av stjär-
nor”).55 Återigen måste det stjärnbeströdda himla-
valvet (närmare bestämt konstellationen Ariadnes
krona) komma till korta vid en jämförelse med
den jordiska Xickans fägring.

En tredje genrebild föreställer doña Brianda de
la Cerda, alias Kloris, i färd med att kamma sitt
hår i solskenet. Hennes händer är så vita, konsta-
terar skalden, att man inte ser elfenbenskammen,
och han fortsätter med en lika hejdlös som vanlig
hyperbol: hennes gyllene lockar förmörkar själva
Solen. Strax förXyttar han sin uppmärksamhet
till Kloris’ ögon, ett ännu kraftigare ljus inför vil-
ket Solen krymper till en stjärna – den kan bara
återkasta denna jordiska blicks sköna strålglans.
Samma collatio utvecklas i sonettens första ter-
zin:56
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divinos ojos, que en su dulce Oriente
dan luz al mundo, quitan luz al cielo,
y espera idolatrallos Occidente.

gudomliga ögon, som i sitt ljuva Östern
ger världen ljus, berövar himlen ljus,
och Västern väntar på att få dyrka dem.

Raderna är mångbottnade. Deras Oriente, Öster-
himmel eller Soluppgång, kan självfallet beteckna
den benådade stund när ögonen slås upp. I det
perspektivet blir Kloris ett sannskyldigt substitut
för solen på himlen: hennes blick ger världen ljus.
Sonettens elfte rad torde emellertid kräva histo-
risk bakgrundsbelysning. När dikten skrevs, år
1607, höll doña Brianda, dotter till markisen av
Ayamonte, just på att förbereda sin avresa till
Mexiko. En konkret geograWsk axel skrivs alltså in
i dikten: än så länge beWnner sig Kloris öster om
Atlantiska oceanen, men Nya Spanien i väster ska
strax få dyrka hennes ögon. Bägge läsarterna gör
klart att kvinnan med elfenbenskammen beteck-
nar en – med Quevedos ord ur dikt 465 – parto
mejorado i jämförelse med solen på himlavalvet,
också den på väg västerut.

Så skulle man kunna fortsätta att klarlägga
Quevedosonettens gongorinska resonans, hörbar
redan i den inledande utläggningen av ringens
”fängelse”, påtaglig redan i den mångbottnade W-
gureringen – där en metafor bildar det ena ledet i
en ny metafor – och i det våldsamt panegyriska
anslaget.57 Den cordobesiske poeten älskade att
åkalla sina kvinnliga adressater i gnistrande, såväl
kosmiska som mineraliska metaforsviter. Hans
”Ilustre y hermosísima María” porträtteras med
den rosafärgade gryningen på kinderna, Febus i
ögonen och själva dagen över pannan – samtidigt
som vinden sveper genom ”la hebra voladora /
que la Arabia en sus venas atesora” (”de Xygande
Wbrer, som Arabien samlar på hög i sina ådror”),
en tämligen genomskinlig omskrivning för gul-
det, i sin tur en metafor för doña Marías blonda
hår.58

Här ackumulerar visserligen Góngora Xitigt
anlitade troper i både den italienska och den span-
ska renässansens lyrik, men hans ovanligt intensi-
va ljusspel, förtätning och chiVrering förebådar re-
dan Quevedos sonett. Också där framträder – i
tur och ordning – guldet, solen, gryningen och
dagen som en serie perifraser för den blonda da-

mens skönhet, alla uppradade i kvadernarerna. I
terzinerna, däremot, dämpar bägge poeterna det
underbara ljusspelet. Góngora underkastar det sin
vana trogen förgängelsens lag, medan Quevedo
steg för steg både fortföljer och undergräver den
erotiska retoriken på de subtila vägar som känne-
tecknar hans tveeggade konceptism.

I själva verket understryker Quevedos gon-
gorinska återkoppling i dikt 465 Xera av de strate-
gier som skiljer honom från den illa tålde men
troligen också beundrade konkurrenten. De blir
tydliga efter en blick på ytterligare en av Góngoras
sonetter, daterad 1582 och strax ett problem för
periodens censorer. Temat varierar den gamla al-
bans scenario: under en het kärleksscen bryter den
svartsjuka solen fram och sticker älskaren i ögo-
nen, så att han blir tvungen att avbryta sina ömma
aktiviteter. Det utstuderade pikanteriet var på det
hela taget Quevedo främmande – men knappast
själva metaforiken. Sonettens kvadernarer utmålar
vällustigt de ljuva famntagen och kyssarna:59

Ya besando unas manos cristalinas,
ya anudándome a un blanco y liso cuello,
ya esparciendo por él aquel cabello
que Amor sacó entre el oro de sus minas,

ya quebrando en aquellas perlas Wnas
palabras dulces mil sin merecello,
ya cogiendo de cada labio bello
purpúreas rosas sin temor de espinas, […].

Redan kysste jag två händer av kristall
och tryckte mig mot en vit och slät hals,
och redan löste jag upp detta hår
som Amor bröt ur sina gruvors guld,

redan krossade jag tusen ljuva ord
oförtjänt mot dessa ädla pärlor,
redan bröt jag från varje vacker läpp
rosor i purpur utan skräck för taggar, […].

I dessa strofer plockar Góngora för sig ur den ned-
slitna petrarkismens repertoar efter behov. Mine-
raliseringen är påtaglig i händerna av kristall, hå-
ret av guld och pärlorna till tänder. Återigen förs
gruvorna på tal, denna gång inte österlandets utan
Amors egna – en galant tribut till damens skön-
het. Men här undslipper sig hennes mun bara
”ljuva ord” och hennes läppar bjuder rosor utan
taggar, i skarpast möjliga kontrast till den tvetung-
ade Lisi. Allt på hennes kropp tjänar blott och
bart som lockelse för älskarens oförställt köttsliga
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åtrå, vad renässansplatonismen kallade amor feri-
nus, ett begär som strax blockeras av diktens svart-
sjukt lysande sol, ”claro sol invïdioso”. Den till-
bedda damen reduceras till ett fagert blickfång, ett
åtråvärt men fullständigt passivt föremål för den
rivalitet som blir ämnet för Góngoras terziner, där
kampen står mellan den besvikne älskaren och
himlakroppen, metonymiskt framställd som
Apollon.

Också Quevedos Lisi framträder naturligtvis
som en erotisk frestelse, i kvadernarena gestaltad
som ringens sammandrag eller till och med för-
bättring av världsalltet, i terzinerna som ett enda
strålknippe av både himmelsk och mineralisk
glans. Men hon är ofrånkomligen dubbeltydig,
otillförlitlig, oberäknelig. Quevedo framställde
henne regelmässigt i troper, först och främst som
en serie partes pro toto. I terzinerna av dikt 465 har
hon reducerats till en talande mun: hennes pärlor
till tänder låter höra en is som klingar och en eld
som härjar. Ur kvadernarernas visuella och analo-
giska perspektiv, där Lisi förblir ett stumt objekt,
tonar hon fram som en helgjuten bild av det him-
melska, men när terzinerna låter henne öppna
munnen – och hon hotar att få status av subjekt –
klyvs hon i paradoxala konstruktioner och övergår
i en ambivalent gestalt, inbjudande fast avvisande,
skön fast förledande. Hennes anblick är him-
melsk, men hennes ord vittnar snarare om förrä-
diska anspråk på himlen.

Därmed är dikt 465 sällsynt avslöjande, vill jag
hävda, för Quevedos manipulationer av den
gongorinska esteticismen. Den blev aldrig hans
kritiska ideal, som tvärtom låg i linje med renäs-
sanspoetikens perspicuitas och decorum. I ett av
de nyare bidragen till Quevedoforskningen vill
Ignacio Navarrete i en Harold Bloom-inspirerad
analys rentav se hans erotiska och satiriska dikt-
ning som en strategi att åsidosätta rivalen Góngo-
ra och andra spanska föregångare för att etablera
sig själv som Petrarcas sanne arvtagare i västerled.
I protest mot de överornamenterade landsmän-
nens ”feminiserade” skrivsätt, ”blott och bart ver-
ba förutan res”, skulle Quevedo ha velat återföra
den spanska lyriken till ”den manliga handlingens
och imperiets kraftfulla värld”.60

Saken är knappast så enkel. Genusperspektivet
i Navarretes tes är uppslagsrikt, men det gör inte
rättvisa åt den komplexe och ironiske poetens ge-

nomgripande klyvnad. Han var i själva verket inte
en utan Xera, ja, en hel litteratur, för att återkalla
Jorge Luis Borges’ ofta anförda karaktäristik, och
han sätter vårt moderna begrepp om ett enhetligt
författarsubjekt eller ett sammanhängande förfat-
tarskap ur spel.61 Quevedos konservativa estetik
stod inte i vägen för hans egen diktning, som bara
sällan lät sig tuktas av epokens traditionella konst-
lära. Där nöjde han sig inte med avfärdande spe-
glosor utan antog utmaningen från Soledades och
kulteranismen i en kraftmätning som förblev oav-
slutad. Där kunde han både tillämpa och under-
gräva, både pröva och gendriva det gongorinska
paradigmet. Mot den bakgrunden framstår dikt
465 närmast som förebildlig. Quevedos sonett är
inte bara en kluven hyllning till Lisi, med sekel-
gamla uppslag i sydeuropeisk kärlekslyrik, utan li-
kaså en tablå – och, vill jag hoppas, en lärorik så-
dan – över den barocka Wgureringens vindlande
vågspel.
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