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breton varit mer givande än trubadurlyriken. Både
Chrétien ochMarie de France hade haftmer att ge.
Den förre är utpräglat etiskt-filosofiskt intresserad
och hos den senaremöter vi exempelvis tematmed
klostret som reträtt/tillflyktsort. Dock är Maries
höviska ideal detsamma som trubadurlyrikens och
slutmålet i den ena texten efter den andra är den
sexuella föreningen, alls ingen erotisk platonism.
Christine kunde läsa trubadurerna, därav hennes
bitska kritik avMarcabru, denmest idéinriktade av
de äldre trubadurerna, men det finns ingen anled-
ning att tro, attMarguerite ellerMmedeLafayette
behärskade occitanska. För övrigt samlade de oc-
citanska manuskripten damm vid det här laget, så
den franska traditionen var vad som stod tillbuds.
Marguerite hade ju även tillgång till denBoccaccio
som i hög grad vilade på samma tradition.
Kapitlet om Christine är i mina ögon bokens

mest givande, särskilt på de ställen där CF noga
taget lämnar talet om det approprierade negativa
idealet. Detsamma får i allt väsentligt gälla för av-
snitten omMarguerite ochMmedeLafayette, även
omanalyserna inte är riktigt lika starka. Förmig lä-
serCFBeatritz och övriga trobairitz fel och det får
olyckliga konsekvenser, eftersomdet leder vilse och
utgör en skakig grund för den fortsatta framställ-
ningen.Grevinnan avDias texter styrs knappast av
det negativa ideal som förCFär centralt för denhö-
viska traditionen, utan av fin’amors i standardtapp-
ning. Ett dylikt negativt ideal kanmanpå sina stäl-
len finna i trubadurlyriken, det är sant, men det är
snarast religiöst färgat och präglar delar av den se-
nare trubadurlyriken.Med enmer precis och han-
terlig definition av det höviska, en stabilare förank-
ring i litteratur- och kulturhistoria, ett mer aktivt
förhållande till den samtida historiskt orienterade
sekundärlitteraturen, särskilt den ägnad trubadu-
rer av båda könen, samtmindre avLacanochŽižek
hade en på sina ställen avgjort givande och intres-
sant bok blivit bättre.

Ulf Malm

Dante in the Long Nineteenth Century. Nationa
lity, Identity, and Appropriation. Red. Aida Au-
deh &Nick Havely. Oxford University Press. Ox-
ford 2012.

När Kommunistiska manifestet 1893 översattes
till italienska ingick ett förord av Friedrich Engels,
där Dante beskrivs som en revolutionär verksam i

tidsskedetmellan feodalismochkapitalism.Denna
uppfattning delades av Leo Trotskij, som ledde
Röda armén under ryska inbördeskriget. Det kan
synas bisarrt att utnämnaDivina commedias förfat-
tare till medeltida bolsjevik, men politiseringen av
Dante har faktiskt gamla anor.Denoffentliga verk-
samheten i Florens och livet i påtvingad exil med-
förde att han redan under renässansen primärt be-
skrevs som aktivist och handlingsmänniska. Bio-
grafinbetyddehärmer ändikten,medanPetrarca i
en sorts underförstådd kontrast ansågs vara enmer
subjektiv och introspektiv poet.
Audehs och Havelys antologi handlar inte om

Dantes egna intentioner och verkets betydelse för
samtiden. Istället belyser essäerna hur han utnytt-
jades politiskt och ideologiskt under det så kallade
”långa 1800-talet”, 1789–1914. Den genomgående
frågeställningen gäller Dantes betydelse för att
skapa nationell identitet, och inte bara i Italien.
Avbokens sjutton essäer ägnas sex åt italienska för-
hållanden, i övrigt är exemplifieringen i huvudsak
hämtad från västerlandet. Även receptionen i Tur-
kiet ochBengalenberörs i korthet.Uppläggningen
är klart tvärvetenskaplig; visserligen får litterära
texter det största utrymmet, men också bildkonst
och musik ingår i det studerade materialet. Även
ett för tiden nytt medium som filmen uppmärk-
sammas. Essäerna grupperas geografiskt efter na-
tioner eller regioner. Först kommer ett textblock
omRisorgimentos Italien, sedanövergår framställ-
ningen till Frankrike, England,TysklandochUSA.
Av de medverkande skribenterna är de flesta verk-
samma vid nordamerikanska eller brittiska uni-
versitet. Essäerna är relativt korta, ett vanligt om-
fång ligger kring 20 sidor.Detmedför att bidragen
ibland fungerar närmast som introduktioner och
presentationer av problemområden, mer än som
fördjupad originalforskning.
Några essäer belyser den process som ledde till

att Dante i Italien förvandlades till nationell ikon.
Den romantiske poeten Ugo Foscolo var motstån-
dare till det österrikiska styret och levde i exil, vilket
bidrog till att han identifierade sigmedDante. Fos-
colo var dock inte i första hand intresserad av bio-
grafiskaomständigheter, utan förhonomvarkome-
dien ett allegoriskt diktverk som pläderade för Ita-
liens enande.Diktaren blir då siare, också primitivt
naivt geni. I ochmedden italienska självständighe-
ten införlivades myten om den politiske aktivisten
Dante med nationsbygget. Statyer och monument
upprestes i städerna, naturligtnog eftersommannen
ansågs viktigare änden litteräraproduktionen.För-
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fattarenuppfattades inte somkatolskpoetutan som
frihetskämpe, fiende till påvedömetochannanauk-
toritet.Danteblir därtillmanande symbol för enny
diktning: engagerad, patriotisk, etisk.
En uppsats handlar om textkritik och utgiv-

ning av Dantes verk. Risorgimentos politiska en-
tusiaster hade inte monopol på att tolka den store
florentinaren, utan det pågick också intensivt ve-
tenskapligt grundarbete. Ledande ”dantista” i slu-
tet av seklet var Michele Bardi, som läste Dante
historiskt-filologiskt snarare än romantiskt-poli-
tiskt. Som utgivare var han noggrann och textkri-
tiskt inriktad, vilket föranledde polemiska drabb-
ningar med de ideologiskt motiverade uttolkarna.
Intressant nog avvek Bardi från sina högt ställda
vetenskapsideal, genom att utifrån texternas inne-
håll sluta sig till en osäker kronologi och levnads-
beskrivning. I Vita nuova skapade Bardi tvivelak-
tig reda genom att införa en artificiell kapitelin-
delning somvisserligenunderlättar referensermen
inte finns i de äldsta manuskripten.
Det framgår att Dante dyrkats inte enbart som

upphovsman till litterära texter. Engelska besö-
kare i Florens nämner ofta ”il sasso di Dante”, den
nu försvunna ”Dantes sten” som egentligen var en
bänk varifrån skalden skulle ha följt hur det på-
började domkyrkobygget framskred. En av upp-
satserna ägnas denna i och för sig kuriösa detalj,
som uppenbarligen var intressantare för besökare
utifrån än för ortsborna. Påfallande är att riterna
kring stenen liknar gudstjänster eller pilgrimers
möten med religiösa kultplatser. Italienarna själva
föredrog mer imposanta monument, som statyn
framför kyrkan Santa Croce i Florens. I svensk lit-
teraturforskning harminneskulturen kring platser
knutna till stora författare senast aktualiserats ge-
nom Johan Stenströms stora bok om Bellman un-
der 1800-talet (2009).
En märklig performativ genre gick under be-

nämningen ”dantate”, och var en skapelse av skå-
despelaren och patrioten GustavoModena. Kring
seklets mitt framförde denne inför stor publik av-
snitt ur komedien.Modenapersonifierade poeten,
han gestaltade alltså inte personer ur verket. Dessa
framträdanden var också en politisk handling –
textavsnitten valdes så att det antiklerikala insla-
get framhävdes och eftersomModena länge levde
i engelsk exil gällde det att anpassa programmen
för publiken. I uppsatsen omModena görs intres-
santa försök att utifrån samtida beskrivningar re-
konstruera hur dessa spektakulära ”dantater” kan
ha gått till.

Svampplockare och forskare gör ibland likar-
tade erfarenheter. Den förhoppningsfulle myko-
logen ger sig ut i markerna men hittar kanske inga
gula mattor av kantareller, bara några ynka krem-
lor ligger i korgens botten eftermödosamt letande.
Litteraturvetarenmutar in ett problemfält som på
förhand tycks lockande,men erfar slutligen att allt
nedlagt arbete tyvärr bara leder till triviala slutsat-
ser sombekräftar redankända förhållanden. Så för-
håller det sig nog med några av uppsatserna i Au-
dehs ochHavelys antologi.Det kan exempelvis fö-
refalla högst meningsfullt att studera den ameri-
kanske filosofen Emersons förhållande till Dante,
inteminstmed tanke på att den translatoriska och
vetenskapliga aktivitetenpå området onekligen var
rätt intensiv i 1800-talets USA. Det visar sig emel-
lertid att Emersons verk blott innehåller sporadiska
referenser till Dante, och dessutom tycks det rätt
måttliga intresset ha avtagit med åren. I själva ver-
ket förhåller det sig på det viset att Emerson upp-
muntrade översättningar och iblandnämnerDante
tillsammansmed andra klassiker på konventionellt
och intetsägande vis.Mer än så är det inte, och sam-
manställningen Dante-Emerson mynnar närmast
ut i en antiklimax.
Samma omdöme kan gälla ett par uppsatser om

engelska lyriker under romantiken. Ann Seward
förhöll sig ambivalent till Dante och förståelsen
var blockerad av patriotiska skäl, varför hon gör
ett både okunnigt och oengagerat intryck. Man-
liga kritiker och författare som Ruskin och andra
såg gärnaBeatrice som föredöme för brittiska kvin-
nor, genomatt hon inspirerar den skapandeDante.
Till dessa föga överraskande synpunkter på lämp-
liga könsroller kommer en romantisk sympati för
italienska självständighetssträvanden.Mer givande
hade nog varit att istället uppmärksamma Dante
Gabriel Rossetti, men måhända avskräcktes anto-
logiredaktörerna av den redan omfattande forsk-
ningenkring prerafaeliterna.Textblocket om tyska
förhållanden leder till närmast negativt resultat.
Länge var det så att Dante utom i några få undan-
tagsfall inte på avgörande vis utövade politiskt och
estetiskt inflytande. Först med Rilkes och Stefan
Georges generation ändras detta förhållande. An-
nars var tysk dantologi på 1800-talet främst inrik-
tad på filologiska frågeställningar och översätt-
ningar.
Emellertid innehåller antologin också några ut-

omordentligt intressanta essäer, somverkligenöpp-
nar överraskande perspektiv och leder till ny kun-
skap. Den numera bortglömda författarenCorde-
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liaRay, svart ochprästdotter, skrev endikt somhelt
enkelt hade titeln ”Dante”. Den publicerades först
1885, och i utvidgad version 1910.Omhennehand-
lar enuppsats sompåvisar ideologiska förbindelser
mellan amerikanskt och europeiskt.Dikten avspeg-
lar förhållanden efter amerikanska inbördeskriget,
eftersom Dante inte porträtteras som kärleksdik-
tare eller teolog. Istället liknar han tydligt de ad-
vokater som inom rättssystemets ramar ville verka
för afroamerikanernas bästa. Rays Dante är en in-
tellektuell i offentligheten, djupt engagerad i kamp
för frihet och jämlikhet. Därtill kommer en tydlig
tendens riktad mot kurian, då vi möter en Dante
för protestanter. Abolitionisterna sympatiserade
med Risorgimento, men även av den andra parten
erkändes den ideologiska parallellen. För Mazzini
var italienarna vita slavar under österrikiska styret,
liksomUSA:s svarta befolkning var slavar.
Receptionen av Dante i 1800-talets USA ägnas

ett par mycket informativa avsnitt. Tidigt hölls
återkommande seminarier vid Harvard, och entu-
siasterna iDanteClub skapade ett omfattande bib-
liotek så att resor till Europa inte var nödvändiga
för forskarna. Poeten Longfellow och konstpro-
fessornC.E. Norton översatte bådaDante. De gav
uttryck för vad som förtjänar att benämnas ”near-
sacralization” av den dyrkade poeten, som tillmät-
tes avgörande moralisk betydelse. Som en kuriosi-
tet kannämnas att denna intellektuellamiljö på ett
roande sätt har skildrats i en thriller från senare år,
Matthew PearlsTheDante Club (2003).
Under perioden 1800–1930 tillkom i Frank-

rike mer än 250 bildkonstverk med anknytning
till Dante: målningar, teckningar, skulpturer och
så vidare. Ett av dessa var FortunéDufausmålning
över temat Ugolinos död, som alltså visualiserar
den berömda episoden i Inferno 33. Tavlan visades
på Salongen i Paris 1800, året efter att Napoleon
blivit förste konsul, och är ett belysande exempel
på hur statskontrollerad konst kunde användas po-
litiskt. Verket bestås i Audehs och Havelys anto-
logi en ingående analys, som framhäver de dolda
allusionerna till politiska förhållanden i Frankrike.
Personerna på målningen och i Dantes skildring
får beteckna kyrkan, l’ancien régime, revolutionen
och republiken. Som lycklig syntes representerar
så Napoleon ordning och säkerhet. Denna tolk-
ning innebär förvisso en långtgående allegorise-
ring,men genomförs så grundligt ochuppslagsrikt
att läsaren förförs och är beredd att acceptera den
sinnrika interpretationen som åtminstone möjlig.
Antologin avslutas med ett par texter om film

och musik. År 1911 gjordes i Milano en långfilm,
”Inferno”, med speltiden 70 minuter. Projektet
hade nationella övertoner och beskyddades av de
italienskamakthavarna,menblev också en interna-
tionell framgång. I en förteckning listas 121 kända
musikstycken tillkomna 1789–1914 med anknyt-
ning till Dantes verk. De flesta kompositörerna är
italienare, medan 24 stycken har skrivits av utlän-
ningar.Vanligaste ämnet i särklass är episodenmed
de unga älskande Paolo och Francesca i Inferno 5.
Blandnämndakompositörer ärmånga bortglömda
mendärmärks också berömdheter somTjajkovskij,
Liszt och Rossini.
Nog visar denna antologi med sin rika och

mångsidiga exemplifiering övertygande hur viktig
Dante var för västerländsk debatt och politik un-
der det långa 1800-talet.

Conny Svensson

Lis Møller, Erindringens poetik. William Words
worth, S.T. Coleridge, Thomas De Quincey. Aarhus
Universitetsforlag. Aarhus 2011.

William Wordsworth och Samuel Taylor Cole-
ridge tillhör de författare som ständigt diskuteras
i engelskspråkig litteraturforskning. Liksom till
Shakespeare och elisabetanerna eller Bloomsbu-
rykretsen, refereras ofta till ”the Lake School”, Sjö-
skolan, även i en internationell kontext. Nya bio-
grafier skrivs och ’minor classics’ somhör till förfat-
targruppen i fråga, i detta fallThomasDeQuincey,
uppmärksammas i kraft av frändskapmed genierna.
Följaktligen kan de flesta moderna forskare

åstadkomma föga utöver att komplettera redan ex-
isterande vetenskapliga och litteraturkritiska verk
med detaljer och tolkningar ur nya teoretiska per-
spektiv. I fråga om romantikstudier öppnade i syn-
nerhet den dekonstruktiva kritiken för nya aspek-
ter. Lis Møllers doktorsavhandling Erindringens
poetik.WilliamWordsworth, S.T.Coleridge,Thomas
De Quincey (638 s.) utgör ett lyckosamt undantag
fråndenna allmänna regel. LisMøller har nämligen
lyckats finna en ny personlig väg in i de tre förfat-
tarskaphonbehandlar, icke genomatt koncentrera
sig på begreppet ’imagination’, som många andra
forskare, utan genomatt studera ’the poetics ofme-
mory’. Titelns danska substantiv, ’erindring’, mot-
svarar inte bara det engelska ’memory’, utan också
’recollection’, ’remembrance’ och ’reminiscense’, i
likhet med tyskans ’Erinnerung’. De kunskapsteo-


