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F ö r o r d

Anders Cullhed

Dante Alighieri (1265-1321) är ett av världslitteraturens stora namn, ett fak-

tum som också återspeglas på nordisk botten. Där har förmodligen översätt-

nings- och introduktionsverksamheten jämte de populärvetenskapliga

översikterna varit dominerande. Beträffande översättningarna slås man för

svenskt vidkommande av den häpnadsväckande kvantiteten; här skulle man

rentav kunna tala om en hel tradition, en Komedi på svenska (av, det medges,

skiftande kvalitet) som ännu saknar en heltäckande genomlysning. Edward

Lidforss’, Aline Pippings och Åke Ohlmarks’ versioner är bara några av de

mest lästa, och den senaste, Ingvar Björkesons Den gudomliga komedin

(1983), har redan blivit en klassiker. Grannländerna har å sin sida några

utmärkta utgåvor att lita till, därtill av sent datum – Ole Meyers nyutgivna

Dantes guddommelige Komedie blev en välförtjänt framgång vid millennie-

skiftet. Till bilden av Dante i Norden har också bidragit, för att bara hålla oss

till de senaste årtiondena, uppmärksammade monografier från två kultur-

redaktörer, Olof Lagercrantz (Dagens Nyheter) och Jan Olov Ullén (Sveriges

Radio), jämte två professorer, E.N. Tigerstedt (Stockholms universitet) och

Trond Berg Eriksen (Universitetet i Oslo). Fler vore att nämna – och nämns

också i Jørn Moestrups bidrag till denna volym. Där framgår det också att den

här korsbefruktningen mellan essäistisk och akademisk verksamhet känne-

tecknat mycket av det nordiska Dantestudiet, och då har gynnsamma inflytan-

den utgått från bägge hållen. Jan Olov Ulléns Dantebok Det synliga osynliga

från 1989 är exempelvis inspirerad av avancerad textanalytisk teori, medan

Tigerstedts spränglärda Dante. Tiden, mannen, verket (1967) är skriven för en

bred publik, vad som anno dazumal kallades den bildade allmänheten, därtill

med en stilistisk brio man skulle vilja se mer av inom litteraturvetenskapen

över lag.

På senare år har emellertid också Danteforskningen sensu stricto tagit fart

i Norden. Pionjären på fältet, säkerligen också det största nordiska namnet
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inom det internationella Dantestudiet, är finländaren Johan Chydenius, bland

annat med en monografi över The typological problem in Dante från 1958.

Traditionen från Chydenius har säkerligen, direkt eller indirekt, gett viktiga

impulser till de Danteforskare från Finland och Baltikum som är representera-

de i denna volym. Men också den danska universitetsvärlden kan visa upp ett

antal yngre dantisti, såsom Hanne Roer från universitetet i Aarhus, som dispu-

terade härom året på en avhandling om Dantes (och medeltidens) språkteori,

eller Leonardo Cecchini från samma lärosäte, som gett sig i kast med ett av de

svåraste (och flitigast granskade) problemområdena inom Danteforskningen,

nämligen det allegoriska skrivsättet. Detta bara för att nämna några – läsaren

återfinner flera av de nu aktuella namnen i den volym han eller hon håller i

handen.

Det råder sammanfattningsvis ingen tvekan om att det akademiska for-

skningsintresset för Dante just nu är på tillväxt i Norden. Ändå har insatserna

på fältet – fram till nu – varit påfallande splittrade, utan någon egentlig sam-

ordning. Av den orsaken tog Ole Meyer och Christian Kaatmann, bägge knut-

na till Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, år 1998 initiativet till ett nor-

diskt Dantenätverk. Tanken bakom projektet var att koordinera de nordiska

insatserna på fältet, väcka ytterligare intresse för Dantestudiet på de nordiska

universiteten och ge uppslag till vidare forskning i ämnet, inte minst på dok-

torandnivå. Kärnpunkten i nätverkets aktiviteter är organisationen av öppna

tredagarsseminarier, alternerande mellan deltagarländerna, vartannat år. Det

första seminariet, i realiteten skandinaviskt snarare än nordiskt, gick av sta-

peln i det ombyggda Kongelige Biblioteks ståtliga “sorte diamant” – den ele-

ganta tillbyggnaden i glas, stål och svart granit som höjer sig över Christians

Brygge och Sydhavnen – i Köpenhamn 8-10 oktober 1999 och resulterade se-

dermera i symposieskriften Perspektiv på Dante. I, København 1999, i redak-

tion av Kaatmann & Meyer.

År 2001 var turen kommen till Stockholm, där undertecknad arrangerade

konferensen “Dante: tiden, läsarna och verket” på Italienska Kulturinstitutet

den 5 till 7 oktober. Mot bakgrund av den ovan hastigt skisserade bilden av se-

nare års dantismo i Norden, var det särskilt viktigt för mig att kunna engagera

de finländska och baltiska kollegorna i nätverket. Resultatet blev någorlunda
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tillfredsställande: sju danska, en estländsk, två finländska, två norska och fem

svenska deltagare diskuterade – med varandra och publiken – tre huvudaspek-

ter på Dantes författarskap under tre vackra höstdagar i det vackra funkishu-

set på Gärdet.

Med “tiden” avses naturligtvis vad som i litteraturvetenskapliga samman-

hang brukar kallas kontexten (eller tidigare “bakgrunden”), här rikt faset-

terad i såväl politiska konflikter och intressen – utredda av Gert Sørensen –

och genusperspektiv, kommenterade av Hanne Roer, jämte litterära motivk-

retsar och stilistiska traditioner (Minna Skafte Jensen, Ülar Ploom, Asbjørn

Bjornes och Lone Klem). Med “läsarna” avses Dantes medeltida publik (Ole

Meyer) men också senare lektörer, hos avancerade efterföljare som upplysnin-

gens Giambattista Vico (Conni-Kay Jørgensen) eller postmodernismens Um-

berto Eco (Sven Ekblad), hos de nordiska kommentatorerna (Jørn Moestrup)

och de speciella läsare som är poetens översättare (Christina Heldner). Dantes

konst belyses å sin sida ur polyfona (Michel Olsen), epistemologiska (Pekka

Kuusisto), strukturella (Magnus Röhl), poetologiska (Päivi Mehtonen) och,

sist men inte minst, poetiska aspekter (Jan Olov Ullén).

Ämnet för Mehtonens bidrag är närmare bestämt “språkblandningens po-

etik”, och själva fenomenet språkblandning kännetecknar också denna volym.

Deltagarna har helt enkelt – ungefär som i akademiska festskrifter av klassiskt

snitt – fått välja det språk han eller hon velat skriva på: danska, engelska, nor-

ska eller svenska. En kort sammanfattning (”Abstract”) bifogas varje uppsats,

annars har jag inte velat strömlinjeforma de olika bidragen. Förhoppningsvis

kommer deras olika språkliga avfattningar att återspegla något av inte bara

Dantes egen polyglotta erfarenhet utan också den nordiskt-baltiska internatio-

nalism som kännetecknade våra diskussioner på Italienska kulturinstitutet,

rent arkitektoniskt så långt man kan komma från såväl Det Kongelige Biblio-

teks svarta diamant som från Dantes älskade Il mio Giovanni i Florens men å

andra sidan så nära vi kan komma poetens hemland, hans språk och hans kul-

tur, detta bel paese là dove’l sì suona (”vackra land där man säger sì”), i Sveri-

ge.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till Kulturinstutet, såväl dess direktör

Amadeo Cottini som dess hjälpsamma personal, vidare till Maria de Geer,
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Stockholm, som förmedlade kontakten med institutet och också i övrigt gav

symposiet värdefullt stöd, till kollegorna på Litteraturvetenskapliga institutio-

nen vid Stockholms universitet och i synnerhet till byrådirektör Ann Badlund,

utan vars administrativa insatser arrangemanget inte varit möjligt. Symposiet

fick stöd från Henrik Granholms stiftelse och Riksbankens jubileumsfond.Ut-

givningen av denna bok har finansierats av Novo Nordisk Fonden (Danmark).
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Ti d e n



D e n p o l i t i s k e Da n t e 1

Gert Sørensen

Kulturhistoriens tredje tid

Det er altid lidt af en satsning for én, der ikke føler sig som egentlig middelalder-

forsker, at kaste sig over et tema som dette. Der er imidlertid heller ikke noget

perspektiv i, at kun middelalderforskere kan beskæftige sig med middelalderen.

Det kan selvsagt virke provokerende at hævde, at dantologer ikke har monopol

på Dante – og i særdeleshed ikke Dante, der til forskel fra så mange andre af

middelalderens navne også har haft et langt efterliv med kommentarer og over-

sættelser og formodentlig kan forvente en fortsat interesse. Dante tilhører sin tid

og sin kultur. Men han peger også ud over sin tid som det spor, det fragment,

den levning han også er og fortrinsvis er. Som et sådant spor lejrer han sig ind i

vor tid og i vor kulturelle erindring, i vor litteraturhistorie, og bliver så at sige en

samtidig med os – også med de af os, som ikke er middelalderforskere.

Man kan naturligvis vælge ham fra sit forskningspensum, fordi han er uden

for ens kompetenceområde eller for fremmedartet. Man kan også vælge ham til

og udvide sit eget indhegnede område. Mange har gjort det sidste. Når nogle vil

hævde, at Den guddommelige Komedie er den første jeg-roman, er der her tale

om en konstruktion med træk af en senere tids individdyrkelse, der umiddelbart

lægger afstand til en medindlevende rekonstruktion af, hvad Dante selv måtte

mene om sit værk. Samtidighedsgørelsen betyder i dette tilfælde, at det frelses-

historiske perspektiv skiftes ud med et dannelseshistorisk. En sådan konstruk-

tion gør i almindelighed vekslende brug af de associationer, forudfattede menin-

ger og af de teorier, som enhver samtid stiller til rådighed, ikke uden fare for at
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1 Se også mit tidligere arbejde om den politiske Dante, jf. G. Sørensen, “The Reception of the
Political Aristotle in the Late Middle Ages (from Brunetto Latini to Dante Alighieri).
Hypotheses and Suggestions”, i Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum
(Proceedings of the conference held in Copenhagen 23-25 April 1998, edited by M. Pade),
Renæssancestudier 9, København 2001. Nærværende paper er en udbygning og præcisering
af dette foregående arbejde.



foretage anakronistiske overgreb. Dante gør sig for så vidt selv skyldig i anakro-

nismer over for den antikke kultur, når han eksempelvis tog Vergil med sig i

Helvedet som den, der skulle lede ham på troens rette vej. Som den augustæiske

tids store digter havde Vergil nogle ganske andre mål med sin digtning end at

være en figural forudanelse af en kommende kristen tid.

Vi kan givet ikke sætte os ud over dette paradoksale fortolkningsvilkår,

når Dante både er fortid men ikke kun fortid og nutid men ikke kun nutid.

Dante tilhører, hvad Paul Ricoeur ville kalde den tredje tid2, om noget kultur-

historiens tid, der hverken er objektiv tid (kronos) eller subjektivt oplevet tid

men en varen, når han som det spor, han er, både henviser til sin verden, men

uden at lade det hele komme til syne, og er til rådighed for os, i vor verden med

vore behov for erfaringsstrukturering. Dante havde givet ikke forestillet sig, at

han en dag skulle foreligge i indtil flere danske eller svenske oversættelser og

hver med deres præferencer og løsningsforslag, ofte afstemt efter læserens be-

hov og forventninger til en vis forståelighed.

Den tredje tid henleder opmærksomheden på tingenes og teksternes varen

ved som spor, som aflejringssteder for betydninger og diskurser. Og når den

tredje tid nu dukker op i vor konceptualisering af tiden, er det næppe uden

sammenhæng med, at fremskridtstanken er mindre gennemslagskraftig og ikke

længere omgærdet med samme evidens i den moderne verden. Det er måske net-

op derfor, at Dante føles så tæt på os, selvom han efter den kronologiske tids og

modernitetens nyhedsmålestok skulle fjerne sig mere og mere fra os.

Aristoteles-receptionen og den moderne verdens opkomst

Hvad er det så, han lader komme til syne i et værk som Monarchia, uden at det

dermed er os beskåret at læse ham i hans fulde og endegyldige kontekst, selv-

om kilderne et langt stykke af vejen skulle være kortlagte? Der er de, der som

eksempelvis Etienne Gilson i almindelighed gør ham til noget nær en klon af

Thomas Aquinas. Men kan vi tale om et fasttømret thomistisk paradigme i be-

gyndelsen af det 14. århundrede? Næppe. Bag værkets stramme opbygning i
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tre bøger, er der da også mange flere stemmer, der kan høres. Teksten er i den-

ne henseende stratigrafisk og dialogisk opbygget. Kilderne er mange, hvilket

igen afspejler det kulturelle og politisk-økonomiske vilkår, der udgør tekstens

bredere kontekst.

En af de kilder, jeg her vil følge er den politiske Aristoteles, hvis Ethica Ni-

comachea blev oversat fra græsk til latin i 1240, mens bogen om de politiske

forfatninger og styreformer kom i en latinoversættelse, ligeledes fra græsk, i

1260. Ganske vist lykkedes det Thomas Aquinas, dog ikke uden vanskelighe-

der, at tilpasse en læsning af Aristoteles til de kristne doktriner; men den græ-

ske filosof blev også lanceret i en radikal og af Kirken dæmoniseret udgave

med rødder i den snart bandlyste arabiske reception. Den førende eksponent

for denne tradition var Averroës (latin for Ibn Rushd, 1126-1198), der levede i

Marokko og Spanien, og hvis kommentarer til Aristoteles’ værker fik stor ind-

flydelse blandt de lærde i Paris men også i Bologna og Padova3. Som Aristote-

les-kommentator var Averroës uomgængelig – også for Dante, der i Komedien

benævner ham som den, der “lavede den store kommentar”,4 hvad der ikke

nødvendigvis gjorde Dante til radikal aristoteliker.5
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3 Padova var der en stærk Aristoteles-tradition på dette grundlag, som varede frem til det 17.
århundrede, da interessen for den græske filosof dalede. Giovanni Pico Della Mirandola har
fra sine læreår i Padova ladet sig inspirere af denne traditions adskillelse af fornuft og tro, se
hovedværket fra 1486 Om menneskets værdighed (da. overs. og indledn. J. Juul Nielsen),
Renæssancestudier 4, København 1989.

4 Dante, Inferno IV, 144 (”’l gran comento feo”). Der henvises i øvrigt til Ole Meyers seneste
danske oversættelse af Den guddommelige Komedie, København 2000, der undtagelsesvis
ikke er fulgt i denne her citerede passus.

5 Det hårfine spørgsmål om, hvorvidt Dante var averroist eller ej, behandler Richard Kay
indgående i en lang kommentar og besvarer det med et tvetydigt ja og et nej i sin udgave af
Dantes politiske hovedværk, jf. Dante, Monarchia (eng. overs. m. komm. Richard Kay),
Pontifical Institute. Medieval Studies, Toronto 1998, ss. 20-22 (kommentar). Se også note 9,
nedenfor.

Det er denne udgave, der vil blive citeret fra i det følgende, da den foruden den engelske
oversættelse også indeholder den latinske originaltekst. Richard Kay bygger sin udgave på
den hidtil mest gennemarbejdede og pålidelige filologiske udgave af teksten, sc. det
italienske ‘Società Dantesca’s udgave ved Pier Giorgio Ricci (Milano 1965). Ricci
understreger i sin introduktion (s. 126), at værkets titel er Monarchia og ikke De Monarchia,
som det ofte lyder. Den første trykte udgave af værket (editio princeps) kommer i Basel i
1559; Dante står dog ikke som forfatteren, det gør derimod en anden florentinsk forfatter af
samme navn, men som skulle have levet i sidste halvdel af det 15. århundrede!
Misforståelsen blev rettet i den anden udgave fra 1566 (jf. Richard Kays indledning, s.
xxxvi). Se også Dante, Monarchy (eng. overs. og indledn. P. Shaw), Cambridge 1996.



Vi ved, at Paris’ biskop Étienne Tempier, der havde tilsyn med Sorbon-

ne-universitetet, i 1277 greb ind over for 219 kætterske sætninger, som blev

tilskrevet Aristoteles og Averroës.6 Hvad der i særlig grad var hjemfaldne til

Kirkens (eller dele af Kirkens)7 fordømmelse var f.eks. sætninger om, at jorden

er evig og uden begyndelse og afslutning,8 dvs. at den ikke er skabt og derfor

heller ikke vil blive udsat for en dommedag; eller om, at sjæl og legeme udgør

en enhed, og at alle menneskers intellekt danner en enhed (tesen om eksisten-

sen af en kollektiv monopsyke);9 og endelig er der forestillingen om, at him-

mellegemerne har indflydelse på menneskenes liv. Flere af disse sætninger kun-

ne man finde hos den danske middelalderteolog Boethius de Dacia, der færde-

des i det parisiske universitetsmiljø omkring 1270 og var forfatter til værket

Verdens evighed.10 Også hos Thomas Aquinas og Siger af Brabant vil man kun-

ne finde mange af de fordømte sætninger. Overordnet drejede konflikten sig

om, at filosofien og dens fornuftssætninger trængte ind på teologien og udfor-

drede dens trossætninger. Det kunne eksempelvis være vanskeligt at forestille

sig et første menneske (Adam), altså et menneske uden forældre. Det stred mod

erfaringen. Men, ville teologerne hævde, det var derimod ganske i overens-

stemmelse med åbenbaringens sandheder, som fornuften (ratio) kom til kort

overfor, og som alene troen (fides) ville kunne begribe.
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6 U. Cerroni, L’identità civile degli italiani, Lecce 1997, s. 84; G. De Lagarde, La naissance de
l’esprit laïque au déclin du moyen age. II. Secteur social de la scolastique, Louvain-Paris
1958, ss. 33-38.

7 Det kan være lidt uklart, hvor centralt styret fra pavens side indsatsen har været. Ligesom
forbuddene, der i øvrigt blev fremsat i andre, tidligere perioder af 1200-tallet, ikke har været
håndhævet alle steder med samme nidkærhed. Se også F. van Steenberghen, Aristotle in the
West. The Origins of Latin Aristotelianism, Louvain 1970, ss. 59-77.

8 Se Aristoteles’ værk De Coelo (Om himlen, første bog, kap. 10-11).
9 Jf. Dante, Monarchia, cit., ss. 18-21 (kommentar); Dante afviser tesen om, at der kun er ét,

kollektivt fællesintellekt. Dante er af den opfattelse, at hvert individ nok er udstyret med sit
eget intellekt, men i Monarchia (I, 8-9) hedder det – og Dante føjer til, at Averroës deler dette
synspunkt i sin kommentar til Aristoteles’ De Anima – at det individuelle intellekt ikke kan
udmøntes fuldtud; skal det ske “er det nødvendigt, at anskue menneskeheden som en
mængde (multitudo), ved hvis hjælp [det individuelle intellekt] realiseres i dets helhed”. I
Paradiso (VIII, 115-20) hedder det: “Han [Karl Martell] fortsatte: ’Har mennesket mon på
jorden/ en fordel af at leve i samfund?’/ – ’Javist’, sagde jeg, ’derom kan ingen tvivle’./ -’Og er
dét muligt hvis det ikke lever/forskelligt i forskellig stand og embede?/ Ikke hvis jeres mester
[dvs. Aristoteles] står til troende’”.

10 Boethius de Dacia, Verdens evighed (da. overs. og introd. N.J. Green-Pedersen), København
(1976) 2001. I samme udgave findes en da.overs. af Boethius, Det højeste gode og Drømme.
Flere af de sætninger, som blev fordømt af Tempier menes hentet fra Boethius de Dacia.



I det omfang Dante indarbejder den græske filosof i sit politiske hoved-

værk om monarkiet, åbner der sig nogle brecher i teksten og via den i hele det

kristne hegemoni, teksten er interpelleret af.11 Georges de Lagarde leverer i sit

værk om den verdslige tænknings genfødsel umiddelbart en ramme til en for-

ståelse af tidens og dermed også værkets kompleksitet. De Lagarde ser det 13.

århundrede som et højdepunkt for Kirken, men samtidig mener han at kunne

spore en øget verdslig reaktion, omend ikke et åbent oprør, mod den klerikale

intelligentsias og dens institutioners ekspansion, hvilket bidrog til at udløse

hvad han benævner “voldsomme konflikter”.12 Der kan selvsagt være tvivl

om, hvor stort et råderum en tekst som Monarchia eksproprierer inden for det

kristne hegemoni. Men der kan næppe være tvivl om, at teksten prøver nogle

grænser af, hvad allerede tekstens umiddelbare virkningshistorie demon-

strerer.13 Således skal kardinal Bertrando del Poggeto have organiseret en of-

fentlig afbrænding af værket i Bologna i 1329 med støtte fra pave Johannes

XXII som en reaktion på, at tilhængere af den tysk-romerske kejser, Ludvig af

Bayern, havde taget værket til sig. I 1559 kommer den på Kirkens Indeks over

forbudte bøger og forbliver her frem til 1881.

Værkets skismatiske karakter bliver her lige akkurat et argument for at

genfremsætte den hypotese, som Charles B. Schmitt tidligere har fremført, når

han forbinder den fornyede interesse for Aristoteles, man også finder hos Dan-

te og hos andre, med hvad han kalder “the emergence of the modern world”.14

16

Perspektiv på Dante.II

11 Dante, Monarchia I, 3 (Aristoteles er her blot omtalt som “phylosophus”; andre steder
nævnes Aristoteles direkte ved sit navn, f.eks. I, 1). Se også Inferno IV, 131; her nævnes
Aristoteles som “mesteren, den største tænker af dem alle” (‘il maestro di color che sanno’).
Se også Dante, Convivio, IV, 6 (edd. C. Vasoli & D. De Robertis), Milano-Napoli (1988)
1995, s. 586: Aristoteles: “den menneskelige fornufts mester og fører”. Selve omtalen af
Aristoteles blot som Filosoffen var almindelig i middelalderen i det mindste fra og med det
12. århundrede (ibid., s. 3n.)

12 G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du moyen age. I. Bilan du XIIIème
siecle, Louvain-Paris 1956, ss. 158-59. Også Ernst Kantorowicz understreger dualismen
mellem erfaringens verden med dens egne mål og troens verden, se The King’s two Bodies. A
Study in Medieval Political Theology, Princeton (1957) 1981, ss. 463-64.

13 Se også F. Cheneval, Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio princeps im Jahre
1559. Metamorphosen eines philosophischen Werkes (med en kritisk udgave af G. Vernani,
Tractatus de potestate summi pontificis), München 1995.

14 Ch. B. Schmidt, A Critical Survey and Bibliography of Studies on Renaissance
Aristotelianism 1958-1969, Padova 1971, s. 117. Andre har talt i almindelighed om en
renæssance allerede i det 12. århundrede, jf. H. Haskins, Renaissance of the Twelfth
Century, Cambridge 1939, bl.a. med henvisning til den fornyede interesse for juraen, se i



Man kan indvende, at dette projekt ikke nødvendigvis er Dantes eget primære

anliggende, hvad der for så vidt er rigtigt. Alberto Asor Rosa udtrykker det på

den måde, at selv om Dante indkredser “en autonom sfære for udtryksmæssige

og kulturelle valg, der […] præcist udstikker en anden typologi for menneskets

intellektuelle virke”, så sætter han ikke på noget tidspunkt afgørende spørgs-

mål ved kristendommens overordnede legitimitet.15 Alligevel er det ikke nogen

anakronisme at læse Dante i forhold til den moderne verdens opkomst. Det

kan begrundes med, at Dante ikke længere kun tilhører sin egen tid og denne

tids selvforståelse men definitivt er henvist til kulturhistoriens tredje tid. I for-

hold til denne tid bliver det af interesse for os, der lever i den lange postkatol-

ske og måske endda postkristne slagskygge, at se de givet utilsigtede og på in-

gen måde af Dante nødvendigvis ønskede konsekvenser af det verdslige rå-

derum, der tegner sig i hans mentale univers.

Vi er i den paradoksale situation, at Dante bidrager til at udstikke en ny

etisk-politisk dimension men ved at gøre brug af en hedensk, antik tænkers

tese om institutionernes naturlige oprindelse i det sociale dyr, mennesket er.

Det er umiddelbart indlysende, at Aristoteles måtte være en udfordring for det

kristne hegemoni, når han og hans eksegeter konfronterede det med en

etisk-politisk virkelighed i den dennesidige verden, som Kirken ikke uden vi-

dere havde et sprog til at konceptualisere. Dante kaldte denne virkelighed for

civilitas humani generis, dvs. menneskeslægtens politiske fællesskab,16 der ikke

bare kunne reduceres til et bolværk mod arvesynden eller til et foreløbigt sta-

dium på vejen mod den himmelske lyksalighed, men som havde egne imma-

nente og fornuftsbaserede mål og strategier.
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øvrigt også E. Kantorowicz, “Kingship under the Impact of Scientific Jurisprudence”, i
Twelfth Century Europe and the Foundations of Modern Society (edd. M. Clagett, G. Post,
R. Reynolds), Madison, Wisc. 1961, genoptrykt i forfatterens Selected Studies, New York
1965, ss. 151-66.

15 A. Asor Rosa, “La fondazione del laico”, i Letteratura italiana. V. Le questioni (ed. A. Asor
Rosa), Torino 1986, s. 19; Asor Rosa har først og fremmest Den guddommelige Komedie i
tankerne, men udsagnet gælder i samme grad Monarchia.

16 Dante, Monarchia, I, 2, cit. Dantes brug af det latinske ord ‘civilitas’ svarer til Aristoteles’
‘politeia’, dvs. det politiske fællesskab eller den politiske livsform, der igennem lovgivning
skal sikre borgerne et etisk godt liv.



Republikanismens krise og Monarchia’s datering

Den politiske Dante er knyttet til opkomsten af den republikanske orden i

hjembyen Firenze, som blev indstiftet med det såkaldte priorat i 1282.17 Dante

gjorde karriere i dette forfatningssystem og opnåede et prior-embede i en to-

måneders periode fra midten af juni til midten af august år 1300. Men han

gennemlevede også den republikanske ordens dybe krise som følge af de til-

spidsede konflikter mellem tidens tre magtinstanser: kommunen, paven og im-

periet. Således fik han som en konsekvens af de interne stridigheder mellem det

hvide og det sorte parti (igen en udløber af striden mellem guelfere og ghibelli-

nere), en dødsdom på halsen og måtte søge eksil. Dante kunne konstatere, at

den republikanske orden ikke var i stand til at bilægge disse konflikter og sikre

den fred og lykke, som, efter hans opfattelse, var målet for menneskets virke

som individ og som menneskehed. I et brev til sine florentinske landsmænd fra

1311 er diagnosen skånselsløs: “Stakkels Italien, du som er alene og overladt

til private personers vilje og uden nogen offentlig regering”.18 Kirken ville have

været et muligt sted for en udsoning af arvesyndens forventelige kvaler. Men

den aristoteliske ballast var givet for stærk til, at den bare kunne skrottes. Det

var dog ganske klart, at den kristne kultur og den verdslige, for ikke at sige den

hedenske konstitutionalisme ikke var umiddelbart kommensurable størrelser.

Det forklarer den åbenlyse agoni i Dantes politiske tænkning mellem en kri-

sten og en aristotelisk diskurs.

I Monarchia opskalerer Dante træk, der egentlig tilhører den republikan-

ske bystatstradition, når han flytter interessen fra polis til monarkiet eller im-

periet. På dette punkt bryder Dante med sin læremester Brunetto Latini, der i

sin Trésor (skrevet i fransk eksil 1260-66) netop fremhæver den politiske kul-

tur i de italienske bystater og stiller erfaringerne herfra op imod det korrupte

franske monarki, hvor embederne var til salgs til højestbydende. Latinis

Aristoteles-inspiration fornægter sig ikke, når han bygger sit encyklopædiske

18

Perspektiv på Dante.II

17 L. Vogt, Laug, slægt og stat. Den politiske udvikling i Firenze 1281-1295, København 2000.
18 Dante, Epistola VI (31.3 1311), i Monarchia. Epistole politiche (ed. F. Mazzoni), Torino

1966, s. 224. Igen en genklang af Purgatorio VI, 76-78: “Du trælbundne Italien, smertens
herberg,/ du førerløse skib for vind og vove/et horehus, og ikke landes dronning!” og af
Dante, Convivio, IV, 9, cit., s. 627: “Stakkels Italien, der er forblevet […] uden regering”.



værk op med en sådan disposition, at sidste bog afslutter med politikken, der i

lighed med en formulering, vi finder i Aristoteles’ værk om de græske bystaters

forfatninger, gøres til “la plus haute science” (‘den højeste videnskab’) og til

den mest udsøgte profession blandt mennesker, hvis mål det er at etablere et

styre “selonc raison et selonc justice” (‘der følger fornuften og retfærdighe-

den’).19 Latinis hyldest til de italienske bystater og deres økonomiske foretag-

somhed går så vidt, at han på et afgørende punkt mislæser Aristoteles. Det er et

sted, hvor Aristoteles er inde på de tre styreformer og deres udartninger: mo-

narkiet, aristokratiet og demokratiet. Af disse tre former prioriterer Aristoteles

faktisk monarkiet det pågældende sted. Latini læser passagen fra Ethica Nico-

machea som om Aristoteles mente, at den højeste form var de manges styre.20

Spørgsmålet er så, hvornår Dante så faktisk affattede Monarchia. For-

skningen har budt på mange årstal, der svinger mellem årene 1300 og 1319.

En gængs opfattelse har satset på årene 1312-13. Den kan føres tilbage til Boc-

caccio, der i sin Trattatello gør Henrik VII’s indtog i Italien for at blive kronet

som kejser i Rom til værkets umiddelbare anledning.21 Henrik var blevet valgt

til kejser allerede i 1308 og begav sig til Italien i 1310. Værket skulle da ud-

trykke Dantes ganske særlige forventninger til Henrik VII. I et samtidigt brev

karakteriseres Henrik som “Cesaris et Augusti successor” eller “sol noster”.22

Så vidt så godt. I de seneste år har flere dog flyttet affattelsen frem til årene

1316-19, altså efter Henriks død i 1313.

Det er Pier Giorgio Ricci, der i sin udgave fra 1965 gjorde opmærksom på

en passus i manuskripterne, som, formodentlig fordi den blev opfattet som en

senere tilføjelse, blev udeladt i de trykte udgaver. Det drejer sig om en kryds-

henvisning til Paradiso (V:19-22), hvor der tales om den frie vilje som den al-

lerstørste af de gaver, som Gud skænkede mennesket. Denne terminus a quo
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19 B. Latini, Li livres dou tresor (ed. F.J. Carmody), Berkeley & Los Angeles 1948, s. 17. Se
også J.M. Najemy, “Brunetto Latini’s ‘Politica’”, i Dante Studies CXII, 1994, ss. 33-51.
Dette bind indeholder andre artikler om Brunetto Latini, bl.a. af R. Kay, “The Sin(s) of
Brunetto Latini” (ss. 19-31), der funderer over Dantes placering af sin læremester i Inferno
XV (for sodomitter).

20 Ibid., s. 211. Aristoteles, Ethica Nicomachea, VIII, 10.
21 Boccaccio, Opere in versi. Corbaccio. Trattatello in laude di Dante. Prose latine. Epistole

(ed. P.G. Ricci), Milano-Napoli 1965, s. 637.
22 Dante, Epistola VII (17.4 1311), i Dante, Monarchia. Epistole politiche, cit., s. 242.



sætter affattelsen til 1316 og derefter, altså mens Dante arbejdede på Komedi-

ens sidste del. Denne senere datering har fået Richard Kay til at pege på en an-

den anledning end Henrik VII’s iter italicum. Ifølge denne tese skal værket

være motiveret af, at Dantes protektor på det tidspunkt, ghibellineren Can-

grande della Scala i Verona, skulle have sin position som kejserudpeget sted-

fortræder stivet af. Således skulle Henriks død havde svækket Cangrandes po-

sition over for pave Johannes XXIIs forsøg på at delegitimere kejsermagten

ved ikke at anerkende Ludvig af Bayern som efterfølger.23

Om denne tese er rigtig, er det vanskeligt at sige. Men uanset hvad der har

været den umiddelbare anledning, har en sådan anledning kun kunnet mobili-

sere, hvad der over længere tid var modnet. Det skal i denne forbindelse ikke

glemmes, at Dante allerede i Convivio, der menes afsluttet i 1307, melder ud

med en slags forarbejde til det senere politiske hovedværk.24 Værkets motivår-

sager bliver dermed ganske komplekse.

Monarchia’s opbygning og temaer

Værket består af tre bøger, der hver behandler et spørgsmål, af hvilke det tred-

je er det mest kontroversielle:

1. Om monarkiet er nødvendigt for menneskehedens velfærd?

2. Om det romerske folk havde ret (de jure) til at påtage sig imperiets forplig-

telse?

3. Om monarkens autoritet kom direkte fra Gud eller fra Guds stedfortræ-

der, altså fra paven?25

Indledningen er et godt eksempel på den dialogiske amalgamering af forskelli-

ge diskurser i Dantes kosmologi. Således tales der om en natura superior, der

indplanterer en sandhedstrang i mennesket. Hvad er denne højere natur? Nog-
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23 R. Kay, indledning til Dante, Monarchia, cit., xx-xxxi. Se også Dante, Monarchia, I, 12, cit.,
s. 66.

24 Dante, Convivio, cit., IV, 4-5 & 9, ss. 547-81 & ss. 616-37.
25 Monarchia, I, 2, cit., s. 6.



le udgivere hævder uden tøven, forventeligt, at det er Gud, andre, at det er et

alment udtryk, eller at Dante naturligvis mener Gud, men at han ved det fakti-

ske sproglige valg har ønsket indirekte at citere Aristoteles.26 Der er givet et

ekko af Aristoteles, der i begyndelsen af sin Metafysik skriver, at ”alle menne-

sker af natur ønsker viden”. I indledningen til Convivio hedder det, igen med

reference til den græske filosof, og igen som et vidnesbyrd om dennes perma-

nente formning eller i forhold til en vis ortodoksi deformering af Dantes tænk-

ning: ”Alle mennesker ønsker fra naturen side at få indsigt, ligesom Filosoffen

siger det i begyndelsen af den Første Filosofi”.27

Og videre. Mennesket er udstyret fra naturens (eller Guds) side med en vir-

tus intellectiva, et intellektuelt potentiale, hvis målrettethed er grundlaget for

tænkning og handling.28 Målet (den universelle fred) og midlet (monarkiet) for

denne tænkning og handling i tingenes og menneskenes verden er det, der ud-

gør det ledende princip for Dantes undersøgelse (principium inquisitionis

directivum).29 Dette anliggende kræver dog af Dante en præcisering, for så vidt

det ikke er al tænkning og handling, der har hans opmærksomhed i værket.

Der foretages en afgrænsning både opad og nedad i tænkningens og handlin-

gens hierarki, dvs. en indplacering dels i det overordnede kristne hegemoni og

dels i en verden af praktisk foretagsomhed. Således skelner han mellem på den

ene side ting, som er hinsides vor rækkeevne, og som vi kun kan reflektere over

men ikke forandre og manipulere (dvs. de guddommelige ting), og på den an-

den side ting, som vi kan reflektere over og forandre og manipulere og altså

omforme til humana civilitas. Mennesket har to mål: lykken (beatitudo) i det

himmelske paradis og lykken i det jordiske paradis.30
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26 Dette sidste synspunkt fremføres af Richard Kay i hans kommentar til stedet, jf. Dante,
Monarchia, I, 1, cit., s. 2. I sin kommentar til stedet (I, 1) kalder Vinay ‘den højere natur’ for
et “espressione generica”, jf. Dante Monarchia (it. overs. m. indl. og komm. G. Vinay),
Firenze 1950. I Purgatorio (XXV, 61-75) siger den romerske digter Statius, altså en hedning,
til Dante, da spørgsmålet om, hvordan et dyr bliver til et barnemenneske og taler: “Men
åben nu dit sind for hvad der følger:/i samme øjeblik som fostrets hjerne/har fået sin
struktur, indblæser han som/bevæger alting, og som frydes over/dette naturens underfulde
kunstværk,/en ny og mere kraftfuld ånd i denne;/den kombinerer det som dér er aktivt/med
sin beskaffenhed, og danner én sjæl/der lever, sanser og har selvbevidsthed”. Stedet viser
også, at Dante ikke deler Averroës’ monopsykisme (jf. s. , n. , ovenfor).

27 Dante, Convivio, I, 1, cit., s. 3.
28 Monarchia, I, 3, cit., s. 16.
29 Ibid., I, 3, s. 12.



Det er denne sidste verden af foranderlige og manipulerbare ting, som

Dante reflekterer over i Monarchia og gerne ser forandret og manipuleret i en

bestemt retning. Dante skelner imidlertid yderligere mellem to former for mål-

rettet forandring. Der er den mekaniske forandring, som f.eks. håndværkeren

udfører inden for rammerne af en profession. En sådan handling afledes af det

latinske verbum facere (at gøre i betydningen af at forarbejde) og resultatet af

denne virksomhed benævnes factibilia (forarbejdede ting). Det er ikke denne

erhvervsbundne og specifikke form for forandring, der har Dantes primære

interesse. Afgrænsningen opad til troens og åbenbaringens urørlige verden

suppleres her af en afgrænsning nedadtil i forhold til det rent instrumentelle og

partikulære virke. Den form for forandrende og manipulerende handling, der

har den politisk tænkende Dantes egentlige opmærksomhed, er den, der er

knyttet til udviklingen af de institutionelle rammer, der overhovedet er for-

udsætningen for enhver form for instrumentel og for så vidt også reflektorisk

virksomhed. En handling af denne type afledes af verbet agere, der grundlæg-

gende betyder noget med at drive frem eller lede (f.eks. en flok), men som også

kan betyde at forhandle.31 Resultatet af denne type forandring klassificeres

som agibilia, der er reguleret og tilpasset af den politiske forstandighed (politi-

ca prudentia).32 For at kunne udøve et erhverv (ars), forudsætter det en politisk

forstandighed, der kan tilvejebringe de styrende institutionelle rammer, f.eks.

en korporation, der organiserer f.eks. håndværkere inden for et område, en

branche, i det øjemed at sikre den anførte ars de faglige traditioner og arbejds-

kraftens beskyttelse (se Fig. 1). I det forfatningsmæssige system, som Dante

kendte fra sin hjemby, spillede korporationerne en vigtig politisk rolle, idet det

kun var medlemmerne af korporationerne, der kunne beklæde offentlige er-

hverv. Dante selv, der som nævnt en kort overgang var prior, var indskrevet i

apotekernes korporation.

Med distinktionen mellem facere og agere bestemmer Dante sit undersø-

gelsesfelt til den politiske handling, altså kilden til enhvert velorganiseret styre
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30 Ibid., III, 15, s. 310. Idéen med finis duplex er givet hentet fra Thomas Aquinas.
31 Se Lewis & Short, A Latin Dictionary, Oxford 1966 (under ago).
32 Dante, Monarchia, I, 3, s. 22. For disse differentieringer, se også Convivio, IV, 9, cit., ss.

619-22, med henvisninger både til Aristoteles og Thomas Aquinas.



(fons atque principium rectarum politiarum) i regi af familien, byen og af im-

periet. Man genkender her Aristoteles’ lære om den institutionelle stratigrafi.33

De to lys. Månen og solen. Dantes opprioritering af den politiske forstandig-

hed og tilmed formuleret i en i forhold til det klerikale vokabularium hetero-

gen sprogbrug, griber umiddelbart ind i middelalderens standende konflikt

mellem pave og kejser. Lad mig her slå ned på to passager i den tredje og mest

kontroversielle bog af Monarchia for i teksten at spore konsekvenserne af

Dantes særlige disartikulering af det dominerende hegemoni, for så vidt angår

dets både åndelige og institutionelle sammenhængskraft. Den første passage

tager afsæt i Genesis-beretningen om Gud, der på fjerdedagen skabte to lys,

hvoraf det ene var kraftigere end det andet, altså solen og månen. Dette bibel-

sted gav fra Gregor VII’s tid og måske helt tilbage fra det 4. århundrede anled-

ning til følgende udlægning,34 her af Dante formuleret som en syllogisme, der

er den senere Holbergs Erasmus Montanus-figur værdig:

23

Den politiske Dante

Fig. 1

33 Ibid., I, 2, s. 8; se også Convivio, IV.4, cit., ss. 550-51 og Aristoteles, Statslære, I, 2 (1252b).
34 Ifølge Richard Kays kommentar i Dante, Monarchia, III, 4, cit., ss. 220-21, går allegorien

tilbage til det 4. århundrede. Men det er pave Innocens III, der bringer allegorien i kredsløb i
det 13. og 14. århundrede, bl.a. i et brev til præfekten Acerbus og Toscanas adel, der indgår i
striden mellem Filip af Frankrig og John af England, se B. Tierney, The Crises of Chuch and
State. 1050-1300, Toronto 1964, s. 132 (kilde 71). John af Paris skal have tilbagevist
allegorien i De potestate regia et papali (XIV, 4) fra 1306. Vinay peger i sin udgave af
Monarchia, cit, ad locum, på, at Clemens V brugte allegorien i sin Divine Sapientie, sendt til
Henrik VII i 1309.



luna recipit lucem a sole qui est regimen spirituale;

regimen temporale est luna;

ergo regimen temporale recipit auctoritatem a regimine spirituali.

Månen modtager lyset fra solen, som er det åndelige styre;

det timelige styre er månen;

ergo modtager det timelige styre autoriteten fra det åndelige styre.

Altså solen og månen bliver allegorier for hhv. pavemagt og kejsermagt, og ræ-

sonnementet mener at kunne godtgøre den sidste magts underkastelse under

den første magt. Dante afviser dog syllogismens logik. Når solen og månen

ækvivaleres med pavemagt og kejsermagt, gøres de til noget menneskeskabt.

Det skulle betyde, hvis vi holder os til skabelsesberetningen, at disse nævnte

menneskeskabte institutioner skulle være skabt før mennesket, der som be-

kendt først blev skabt til sidst, på sjettedagen. Dante driver syllogismen ad ab-

surdum ved at anvende en rationel argumentation men inden for rammerne af

den sandhed om verdens tilblivelse, som Biblen åbenbarer. Denne sandhed be-

strides ikke af Dante. Men i den udstrækning det forholder sig, som første Mo-

sebog siger, er det for Dante fornuftsstridigt at argumentere, som allegoriens

tilhængere gør.

Kantorowicz har påpeget, at Dante faktisk opererer med en variant af alle-

gorien om de to lys i sit digterunivers.35 Den bringes dog ikke i anvendelse i

Monarchia men i Komedien:

Soleva Roma, che il buon mondo feo,

due soli aver, che l’una e l’altra strada

facean vedere, e del mondo e di Deo.36

Rom, som engang gav verden fred og orden,

havde tilforn to sole, og de viste

to sande veje: verdens vej og Guds vej.
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Kantorovicz mener at kunne spore motivet med de to sole til samtidig byzan-

tinsk poesi (Theodoros Prodromos), og ikke mindst til forestillingen om helios

basileus (Solkongen). Dante er dog næppe inspireret direkte herfra men fra

motivets videre liv i italiensk poesi, bl.a. via digtningen om Frederik II som

sol-kejser. Man bemærker i øvrigt, at Dante i sine politiske breve omtaler Hen-

rik VII som sol noster.37

Når Dante bringer allegorien med de to sole i spil, falder det i tråd med

hans dualistiske skel mellem en kejsermagt, der tager sig af den verden, der kan

reflekteres over med fornuften, og som kan bearbejdes efter egne immanente

formål, og kirken, der varetager den verden, der kun kan reflekteres over og

opnås indsigt i via tro og åbenbaring.

Konstantins Gavebrev. Ved at udlægge skriftstedet i skabelsesberetningen

om de to lys, som Kirken gør, lægger kirken ikke skjul på sine intentioner om

at overtage forestillingen om helios basileus fra den timelige magts symbolik.

Kirken mente sig i besiddelse af den juridiske bemyndigelse til at overtage kej-

serens overhøjhed ved at reducere den til en afledt og overdraget overhøjhed.

Denne bemyndigelse går tilbage til det såkaldte Gavebrev, ifølge hvilket den

konverterede Konstantin den Store i taknemmelighed for en sygdomshelbre-

delse skulle have overdraget imperiet til pave Sylvester. Dermed er vi fremme

ved den næste og sidste passage i Monarchia, der her skal kommenteres. Dante

anfægter ikke Brevets ægthed, som Lorenzo Valla senere gør i 1440, men dets

legitimitet.38 I Komediens underverden møder Dante den berygtede pave Boni-

fatius VIII og svarer ham:
Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre,

non la tua conversion, ma quella dote

che da te prese il primo ricco patre!39

Ak Konstantin, hvor megen ondskab fødtes,

om ikke af din dåd, så af den medgift

den første rige fader modtog fra dig!
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I lighed med det første eksempel tager Dante også her en syllogisme i anvendel-

se for at tilbagevise overdragelsens juridiske gyldighed.

ea que sunt Ecclesie nemo de iure habere potest nisi ab Ecclesia,

romanum imperium est Ecclesie,

ergo ipsum nemo habere potest de iure nisi ab Ecclesie.

Det som er Kirkens, kan ingen med rette have med mindre fra Kirken,

det romerske imperium er Kirkens,

ergo kan ingen have dette med rette med mindre fra Kirken.

Ifølge Dantes ræsonnement forudsætter Kirken, at sætningen “romanum im-

perium est Ecclesie”, er gyldig, for så vidt den er sanktioneret af Gavebrevet.

Problemet, som Dante ser det, er imidlertid, at kejser Konstantin ikke havde

nogen juridisk ret til at overdrage imperiet til Kirken. Argumentet, der henvi-

ses til, går på, at imperiet var bundet op på juridiske normer, der gjorde, at im-

periet ikke bare var en genstand, som kejseren kunne skalte og valte med, som

om det var hans private ejendele. Fra et retligt synpunkt var kejseren imperiets

tjener, hvis funktion var defineret af loven. Dante holdt sig ikke tilbage fra at

sige, at “en tilraning af retten gør ingen ret” (usurpatio iuris non facit ius). Det

var netop retskulturen, som det romerske imperium lod gå i arv via Romerretten

og de store juridiske skoler (f.eks. universitetet i Bologna), og som anden bog af

Monarchia handlede om.40 Hos John af Salisbury tituleres fyrsten som “persona

publica”.41

Fyrste-monarken er i følge den romerske retskultur bundet af loven (legi-

bus alligatus) men han er også lovgiver (legibus solutus) ikke i den forstand at

han lovgiver for egen vindings skyld, som om magtudøvelsen var et privat an-

liggende, men for undersåtternes skyld. Der er her en reminiscens af den lex re-
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gia, den gamle bemyndigelslov, som legitimerede de romerske kejseres magt.

Via lex regia skal det romerske folk i sin allertidligste historie have overdraget

myndigheden til monarken. Det uløste spørgsmål var så, om denne overdra-

gelse af myndighed var permanent, eller om den var midlertidig og kunne kal-

des tilbage. I det sidste tilfælde finder vi den republikanske variant. I det første

tilfælde den imperiale eller ligefrem absolutistiske variant. Dante, der havde

mærket konsekvenserne af krisen i Firenzes konstitutionelle system, hældte til

den sidste udlægning. Men med sin juridiske definition på kejsermagten lagde

Dante dog klar afstand til enhver form for magtudøvelse, der hvilede på det rå

og vilkårlige herredømme. Det lovbaserede styre tog netop det nødvendige

etisk-politiske hensyn, som sikringen af den universelle fred og retfærdigheden

krævede. Kejseren kunne ændre på den positive lov, men som kejser var han i

sidste instans bundet af den målrettethed, der lå i at loven banede vejen for den

ultimative virkeliggørelse af den universelle fred og retfærdighed. Fulgte kej-

seren ikke denne linje, ville hans styre degenerere til et tyranni og han selv til en

tyran, der så at sige privatiserede magten og gjorde den til et redskab for at til-

godese egne mål og interesser.

Mens det første af de to diskuterede eksempler fremførte rationelle argu-

menter inden for rammerne af en åbenbaret sandhed, bunder argumentationen

i det andet eksempel i en juridisk kultur, hvis klare skel mellem offentlig og pri-

vat legitimerer autoriteten et helt andet sted end dér, hvor Kirken ville placere

dens oprindelse, nemlig i loven og ikke i en pave, der kun står til regnskab over

for Gud. Ikke desto mindre træder den indre spænding i Dantes tankegang ty-

deligt frem, når han nok bruger Romerrettens tradition i det øjemed at afvise

pavens myndighed over kejseren men alligevel samtidig legitimerer kejserens

myndighed direkte fra Gud. Tilmed afsluttes Monarchia med noget, der ligner

et dementi af hele værkets anliggende. Den dualisme, som værket åbner, synes

her i det sidste kapitel af bliver noget indsnævret, når det hedder delvis beroli-

gende, som om Dante var blevet skræmt af det skismatiske perspektiv, at den

dødelige lykke, som kejseren kan tilbyde, er placeret under den udødelige lyk-

ke, som udgår fra paven.42
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Epilog

Når Dante i Monarchia’s tredje bog slår til lyd for, at kejserens magt legitimeres

af Gud direkte og ikke via pavens formidling, griber han lige ind i den standende

debat i middelalderen om magtens deling. Dante går imod Kirkens slet skjulte

ønske om at overtage den verdslige kejsermagt, men anerkender for så vidt pa-

vens eneret til at udlægge det, som der kun kan reflekteres over og i øvrigt ikke

ændres så meget på, altså retten til at udlægge de teologiske spørgsmål vedrøren-

de tro og åbenbaring. Paven er en, der bærer nøglen til himmerriget,43 altså en

claviger regni celorum, som det også hedder i Monarchia;44 men Dante tilføjer,

at det ikke betyder, at paven kan løse og binde (solvere og ligare) imperiets love

og dekreter med mindre det da kan bevises, at denne myndighed hører med til

paveembedet.45 Dante satte sig for at bevise, at det gjorde den ikke, altså at clavis

regni celorum ikke også var en nøgle til jordisk magt (clavis potestatis).46 Eller

sagt på en anden måde. Dante skrider ind dèr, hvor indsigten i himmerrigets my-

sterier (arcana Ecclesiae) af Kirken menes også at berettige til timelige magtbefø-

jelser (arcana imperii).47 De to ovenfor anførte eksempler med de to lys og Kon-

stantins Gavebrev er klare eksempler på, hvorledes der i kirkens regi produceres

diskurser, hvorigennem de to sfærer umærkeligt glider sammen i en nærmest

fundamentalistisk opfattelse af egen ufejlbarlighed.

Med Modreformationen får vi de fulde konsekvenser af den diskursive

sammensmeltning af legenden om de to sæt af nøgler. Det er derfor ikke tilfæl-

digt, at den politiske Dante bliver sortlistet. I denne henseende lejrer han sig

ind i den lange moderniseringsproces’ tredje tid.
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Da n t e o g m i d d e l a l d e r e n s
Tr o j a - f o r t æ l l i n g e r

Minna Skafte Jensen

Odysseus optræder tre gange i La divina commedia. Han dominerer 26. sang

af Inferno, og derudover nævnes han kort to gange, i Purgatorio XIX:19-24,

hvor en sirene tilstår at hun har lokket ham på afveje, og i Paradiso

XXVII:82-83, en kort reference til hans død. Netop hans endeligt er temaet for

den detaljerede fremstilling i Inferno. Dantes navn på ham, Ulisse, kommer fra

oldtidens latinske navn på helten, Ulysses eller Ulixes.

Med sin plads i 26. sang er det langt nede i Helvedes dyb Odysseus lider sin

straf. Sammen med Diomedes, en anden af de græske helte fra krigen ved Tro-

ja, brændes han i en dobbelt flamme, og Vergil er kort og klar da han begrun-

der over for Dante hvorfor de straffes: det var dem der opfandt den trojanske

hest, de lokkede den unge Achilleus med i krigen, og de røvede Palladiet (kult-

billedet af Athene på Trojas akropolis), altsammen bedrifter der kvalificerer

dem til nu at opholde sig blandt de svigefulde rådgivere. Men lidt senere, da

Odysseus selv fortæller om hvordan han døde efter et skibbrud langt ude på

Atlanten, samler der sig stor sympati for ham hos læseren, især på grund af den

tale han holder til sine mænd for at opmuntre dem til den farefulde færd. Den

er næsten som et videbegærets credo, en hyldest til vovemod og intellektuel

stræben, og modsætningen mellem Odysseus’ straf og den lyse tone i hans tale

har beskæftiget mange fortolkere.1

Her er mit anliggende mindre ambitiøst. Jeg er simpelthen interesseret i

hvad det er for en tradition om Odysseus Dante kender, og hvad han gør med

den. Også her er der nogle paradoksale kendsgerninger: Dante karakteriserer

sin Ulisse så han ligner Odysseens helt. I det homeriske epos er han den dristi-

ge, videbegærlige og veltalende, og han er altovervejende positivt beskrevet
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selv om der også er antydninger af at han kunne vurderes anderledes; dermed

er hans person flertydig som hos Dante. Men måden Dantes Odysseus dør på,

kendes hverken fra Iliaden eller Odysseen.

Det sidste er ikke mærkeligt: Dante havde ingen mulighed for at læse Ilia-

den eller Odysseen. Kendskab til græsk var forlængst gået tabt i Vesteuropa,

og der fandtes ingen oversættelser til latin eller andre forståelige sprog. Der-

med bliver det første til gengæld ejendommeligt: hvordan kunne Dante frem-

stille en Odysseus som i den grad ligner Odysseens helt?

Dantes kilder

Dantes litterære kilder er velkendte. Det er selvfølgelig først og fremmest Ver-

gil og hans Æneide der har påvirket middelalderdigteren, og kommentatorer

påpeger mange steder hvor Dante ikke blot øser af Vergils stof, men endda for-

mer sine italienske vers efter den store romerske digters latinske. Næst efter

Æneiden er det især Ovid og Statius Dante bruger. For de romerske digtere er

Odysseus skurken i historien for romerne regnede jo trojaneren Æneas for de-

res stamfar og holdt med trojanerne mod grækerne i deres syn på den berømte

krig. Med dem forstår man altså hvorfor Odysseus bliver straffet, men ikke

hvordan han er blevet til en figur som nogle fortolkere næsten ser som et alter

ego for Dante selv som digter.

Der er dog én central romersk forfatter der fremhæver heltens videbegær,

og han gør det netop i en diskussion af det sted i Odysseen hvor Odysseus

hører sirenerne synge. Det er Cicero, som i et af sine filosofiske skrifter lægger

vægt på at det sirenerne fristede helten med, var deres viden: hvis han ville lytte

til dem, kunne han få alt at vide om krigen ved Troja, ja alt om hvad der skete i

hele verden. De filosofiske dele af Ciceros forfatterskab var særlig yndede i

middelalderen, og i betragtning af at Dante af alle Odysseus’ eventyr kun

nævner hans møde med sirenerne, er det sandsynligt at vi her har kimen til den

sympatiske side af Dantes Odysseus, hans altdominerende videbegær.2 I sam-
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me åndedræt må man understrege at den sirene der har ordet hos Dante, ikke

er hentet i Odysseen for så vidt som det netop ikke lykkedes for sirenerne i epo-

set at få magt over helten. Og den historie om Odysseus’ sejlads ud over Atlan-

ten som vi finder hos Dante, kender man ikke fra andre kilder; nogle har ment

at den store digter selv har fundet på den.3

D’Arco Silvio Avalle og Maria Corti har imidlertid suppleret kildestudier-

ne med overvejelser over den rolle mundtlige traditioner kan have spillet for

Dante. Avalle demonstrerer at Dantes Odysseusfortælling stilistisk er nært be-

slægtet med andre middelalderlige fortællinger og angiver endda at den har

nummer H 1221.1 i Stith Thompsons motivindeks: “Old warrior longs for

more adventure. Refuses to rest in old age”, og også er forbundet med nr. F

129.5: “Journey to the land of no return”. Og Corti har inddraget arabiske og

nordiske middelalderlige traditioner om Gibraltarstrædet og risikoen ved at

forsøge at passere gennem det. Hun påpeger også passager hos antikke forfat-

tere der tyder på at der allerede i oldtiden må have eksisteret fortællinger om at

Odysseus nåede ud i Atlanterhavet. I det følgende er det min hensigt at give et

lidt detaljeret indtryk af de forskellige antikke fortællinger om hvordan Odys-

seus døde, overveje hvordan mundtlige og skriftlige versioner forholder sig til

hinanden, og give et bud på hvilke fortællinger Dante kan have haft adgang til.

Koblingen af Diomedes og Odysseus giver et første fingerpeg om at det

netop ikke er de guldrandede klassikere der er Dantes hovedkilde. Casini og

Barbi siger i deres kommentar at de to følges ad fordi de er de største helte i de

homeriske digte.4 Men det er faktisk misvisende: Ganske vist er de på togt sam-

men i Iliadens 10. sang, men der hvor Diomedes og Odysseus først og frem-

mest hører sammen, er i de historier der netop ikke fortælles i Iliaden og Odys-

seen, som f.eks. historien om Palladiet. Det er jo nemlig ejendommeligt at der

er så meget de to store eposer ikke fortæller. Iliaden når aldrig frem til Trojas

fald, og træhesten optræder kun en passant et par steder i Odysseen,5 mens de

to andre forsyndelser heltene straffes for i Inferno, slet ikke omtales.
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Oldgræske fortællinger om Odysseus’ død

Grækerne havde mange andre versioner af Troja-fortællingerne end dem der

findes i Iliaden og Odysseen. I det attiske drama møder vi flere gange Odysseus

i negative roller som den lumske retoriker der lokker folk i fælder med sin sne-

dighed; mest berømt er nok hans optræden i Sofokles’ tragedie Filoktet. Men

der er også regulært forskellige bud på handlingsforløbet omkring den trojan-

ske krig, og spørgsmålet om hvor gamle de forskellige versioner er, og hvordan

de to store digte vi kender, forholder sig til dem og hinanden, har optaget Ho-

merforskningen ret ivrigt i det 20. århundrede.6 Her vil jeg holde mig til

spørgsmålet om hvordan Odysseus døde.

Der fortælles ikke direkte konstaterende om det i Odysseen, men hans en-

deligt forudsiges af spåmanden Teiresias, som Odysseus taler med i dødsriget.

Han forklarer Odysseus hvad han skal gøre for at forsone havets gud Posei-

don, den gud som i Odysseen forfølger helten og gør hans hjemrejse fra Troja

så besværlig. Han skal sejle over til fastlandet, tage sin åre på skulderen og

vandre ind i landet indtil han kommer til folk der ikke kender havet. Det sikre

tegn på at han har fundet dem, vil han få når han møder et menneske der spør-

ger hvorfor han går med en kasteskovl på skulderen (det redskab man brugte

til at skille avnerne fra kornet efter tærskning). Der skal han ofre til Poseidon

og plante sin åre på offerbålet. Døden vil være let og komme til ham i hans al-

derdom, borte fra havet, og han vil være omgivet af et lykkeligt folk. Siden for-

tæller Odysseus denne spådom til sin kone og hun svarer: Så er der da håb om

at slippe ud af ulykkerne, når du først skal dø som gammel.7

Iliaden og Odysseen er overleveret til os med en stor samling kommen-

tarer, scholier, og de ældste af dem går tilbage til oldtiden. Scholierne til Odys-

seen 11.134 diskuterer udtrykket ex halos, som jeg i mit referat af Teiresias’

spådom oversatte som borte fra havet. De siger at det også kunne betyde fra
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havet og referere til at han blev dræbt med et særligt våben. Gudinden Kirke,

som Odysseus havde opholdt sig hos et år, var nemlig blevet mor til hans søn,

Telegonos, og da han blev stor lavede smedeguden Hefaistos en lanse til ham

hvor odden var en pilrokkes halepig. Da Telegonos af sin mor fik at vide hvem

hans far var, tog han ud i verden for at finde ham, kom til Ithaka, røvede noget

kvæg, kom i slagsmål med Odysseus uden at vide hvem han var, og dræbte

ham med pilrokkelansen. Således gik Teiresias’ spådom i opfyldelse: hans død

kom fra havet.

Fortællingen om at Odysseus blev dræbt af sin søn med Kirke, var emne

for et episk digt, Telegonien, af digteren Eugammon fra Kyrene (måske 6. årh.

f.Kr.). Vi kender det kun i et kort byzantinsk referat.8 Ifølge det rejste Odysseus

efter drabet på bejlerne ind i fastlandet, kom til et folk der hed thesproterne, og

giftede sig med dronningen dèr. Han fik en søn med hende og blev hos thespro-

terne til dronningen døde. Så overlod han riget til deres søn og rejste tilbage til

Ithaka. Dernæst følger fortællingen om Telegonos, men med en slags happy

ending: da den unge mand blev klar over hvem han havde dræbt, blev han me-

get ulykkelig, tog liget samt Penelope og Telemachos med hjem til Kirke, hvor

Telemachos giftede sig med Kirke og Telegonos med Penelope, og Kirke gjorde

dem alle udødelige.

At Odysseus blev dræbt af sin søn nævnes også af andre. Det er således

hvad han selv fortæller i Lukians Sande historier (2. årh. e.Kr.), hvor vi træffer

ham i Elysium. Og i en bevaret græsk mytologi, Apollodors Bibliotek (måske

2. årh. e.Kr.), findes både en fortælling der ligner Telegoniens, og flere forskel-

lige andre. Der er to versioner af en fortælling om at Penelope under Odysseus’

mangeårige fravær blev forført af en af bejlerne, og at Odysseus ved sin hjem-

komst enten sendte hende hjem til hendes far eller slog hende ihjel. Og så er der

en beretning om at Odysseus efter drabet på bejlerne blev anklaget af deres

pårørende, at han forelagde sagen for Neoptolemos (Achilleus’ søn, som nu

var konge i Epirus), at denne snød ham og sendte ham i landflygtighed, og at

33

Dante og middelalderens Troja-fortællinger

8 Referaterne af de såkaldte kykliske digte er udgivet af Davies 1988. Lene Andersen har
oversat dem til dansk 1989, ss. 35-44.



han rejste til Ætolien hvor han giftede sig med prinsessen, fik en søn med hen-

de, og døde i en høj alder.

Det er vigtigt at understrege, synes jeg, at ingen af disse fortællinger uden

videre kan anses for fortsættelser af Odysseen. I det epos vi har, er det en helt

essentiel ting at ægtefællerne forenes lykkeligt til sidst. Vores digter har bygget

sit epos op som en ægteskabshistorie, hvor helten udsættes for både farer og

fristelser for i det 20. år efter sin afrejse at komme hjem, finde at konen tålmo-

digt har ventet på ham i alle årene, og blive lykkeligt genforenet med hende.

Meget er skrevet om at Penelopes rolle i digtet er lige så vigtig som Odysseus’,

og at hun ved sin væv derhjemme har mindst lige så stort ansvar for intrigen

som han på sin vidtløftige rejse.9 Det er læsninger af digtet som jeg er enig i, og

som ville falde til jorden hvis begivenhederne udviklede sig videre i nogen af de

retninger der just er refereret. Det er klart at intrigen lægger stor vægt på at Pe-

nelope standhaftigt har afvist bejlerne. Men heller ingen af de andre versioner

ville være acceptable som en fortsættelse af Odysseen i den form vi kender dig-

tet; vi kan ikke have en helt som giver sig til at flakke om igen og får ny kone og

nyt barn, uden at digtets intrige og pathos bryder sammen. Til gengæld er disse

fortællinger jo altså tættere på Dantes opfattelse af hvordan det gik Odysseus,

end den version Odysseens digter har valgt.

Et forsøg på systematisering

Selve eksistensen af de mange versioner peger i retning af at Odysseus’ historie

havde et liv i mundtlig tradition ved siden af den skriftlige litteratur. Det træk-

ker i samme retning at man aner gentagne mønstre i det der fortælles, Odys-

seus som en figur i hvis karakteristik relationerne til kone og søn er vigtige. Og

på spørgsmålet om hvorvidt digteren af den bevarede Odysseen kendte til an-

dre versioner, er jeg tilbøjelig til at svare ja: Teiresias’ spådom er formuleret på

en måde der i sin flertydighed er typisk for spådomme i fortællinger: den der

modtager spådommen tror han/hun har forstået den og handler ud fra denne
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forståelse for siden at opdage hvor grusomt forkert fortolkningen var. I den

spådom Teiresias giver Odysseus i Odysseen øjner jeg en åbning til Telego-

nos-versionen: Odysseus får en spådom han tror han forstår, men som han på

tragisk vis har misforstået. Ved at slutte sit digt hvor han gør, giver Odysseens

digter os en afrundet fortælling der ender i harmoni: ægtefællerne er genfore-

net, og der er opnået forsoning med de dræbte bejleres familie. Det er en måde

at håndtere mytisk stof på som jeg anser for basal i mundtlig poesi: man æn-

drer helst ikke på handlingsgangen, men er frit stillet til at vælge hvor i histori-

en man vil lade sin fortælling begynde og slutte.

Der er ingen enighed i Homerforskningen om hvordan man skal forstå Ili-

adens og Odysseens plads i forhold til mundtlig tradition. Jeg har argumen-

teret for mine synspunkter andetsteds10 og tillader mig her at nøjes med at be-

skrive hvordan jeg tror det hænger sammen:

De to store digte er mundtligt komponeret og nedskrevet efter diktat i en

periode hvor mundtlig litteratur endnu var det normale, og hvor mundtligt

epos havde stor prestige. Efterhånden som skriftlighed blev mere udbredt, op-

stod der sociale differentieringer så den skrevne litteratur fik højstatus mens

mundtlig litteratur mere og mere blev fortrængt; socialt til underklassen og ge-

ografisk til områder fjernt fra de kulturelle centre. Der tror jeg traditionerne

fortsatte ufortrødent uden at lade sig forstyrre af hvad der foregik i finlittera-

turen. Det ligger i sagens natur at kilderne er tabt. Men der er masser af in-

direkte vidnesbyrd om eksistensen af andre versioner af Trojahistorierne end

dem vi har i litteraturen, først og fremmest i det omfattende arkæologiske ma-

teriale – trojanske emner er populære i vasebilleder og skulptur, og billederne

passer stort set aldrig sammen med den litterære overlevering.

Groft taget mener jeg der i den græske oldtid var tre typer af Trojalittera-

tur: Iliaden, Odysseen og andre skrevne eposer som f.eks. det føromtalte af

Eugammon udgør sammen med korlyrik og tragedie et korpus af tekster som

allerede i oldtiden blev klassikere. De var ikke nødvendigvis finlitteratur fra

starten – det mener jeg ikke Iliaden og Odysseen var, og det ved vi at tragedier-
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ne ikke var – men efterhånden som de blev noget man læste, blev deres sociale

status begrænset til dem der kunne læse og havde adgang til bøger.

Den anden type er mundtlige digte og fortællinger, komponeret og overle-

veret for underholdningens og oplysningens skyld og socialt ubegrænset. Den

tror jeg går langt tilbage i forhistorisk tid, og de lige omtalte værker anser jeg

for at være udsprunget direkte af den. Jeg tror også den fortsatte med den

kombination af konservatisme og kreativitet som er typisk for mundtlige tra-

ditioner, og at der altså bag vores bevarede lillebitte udsnit af græsk litteratur

er et ubrudt kontinuum af mundtlig litteratur, om den trojanske krig og om alt

muligt andet. Det er velbevidnet i vore dage at mundtlige traditioner er svære

at afskaffe selv hvis man forsøger på det (som europæiske kolonisatorer under-

tiden har gjort rundt omkring i verden), og at det eneste som for alvor truer

dem, er massemediernes underholdningsindustri.

Den tredje type er lokale sagn der knytter forskellige byer og familier til

den trojanske krig, typisk historier om lokale helte der var med i krigen. Også

her forestiller jeg mig især mundtlig tradition, men i samfundets elite. En tidlig

skriftlig kilde til denne type er Pindars epinikier (5. årh. f.Kr.), digte hvormed

han fejrede sportsmænd der havde vundet i en af de store fællesgræske kon-

kurrencer. I epinikierne indgår der gerne en eller flere mytiske fortællinger med

relation til sejrherren og hans hjemby, og det sker at de er knyttet til det trojan-

ske stof. Geografen Strabon (64 f.Kr.-23 e.Kr.) er fuld af diskussioner af Ilia-

den og Odysseen og overvejelser om hvordan man skal indpasse lokaliteter der

nævnes i digtene, på virkelighedens landkort.

Trojastoffet hos romerne

Alle tre typer indgik i den kulturelle påvirkning romerne fik fra grækerne.

Helt ved begyndelsen af den latinske litteraturs historie står en oversættel-

se til latin af Odysseen, foretaget af en græsk krigsfange fra Tarent, Livius An-

dronicus (3. årh. f.Kr.). Desværre er det kun få og små fragmenter af digtet der

er bevaret, og der er ikke noget der tyder på at det fandtes endnu i middelal-

deren. Oversættelsens målgruppe var romerske skolebørn. Komediedigteren

Plautus derimod (død 184 f.Kr.) henvendte sig til et bredt publikum af begge
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køn og alle aldre, formentlig med stærk overvægt af slaver, soldater og andre

former for underklasse. I en af sine komedier, Bacchides, har han en lang lystig

fabuleren over Trojas fald, og det er typisk nok overhovedet ikke Iliaden og

Odysseen det her drejer sig om, men det jeg har kaldt type 2.

Det er type 1 – epos og tragedie – som dominerer de store klassiske latinske

forfatteres Odysseusreception. Forfattere som Cicero (106-43 f.Kr.), Vergil

(70-19 f.Kr.), Ovid (43 f.Kr.-17 e.Kr.) og Statius (død efter 96 e.Kr.) var dybt

fortrolige med de græske klassikere og skrev for læsere som også kendte dem,

efter alt at dømme en snæver elite. At de også kendte til de andre typer, er sand-

synligt, og her og der er der passager der viser det. F.eks. lokaliserer Vergils

Æneide forskellige af Odysseus’ eventyr på kendte dele af landkortet. En inter-

essant kilde til den sociale differentering af stoffet er en detalje i den berømte

skildring hos Petronius (død 66 e.Kr.) af en overdådig middag hos en romersk

nouveau riche, Trimalchio: han røber sin mangel på litterær dannelse ved at

påstå at han har læst Homer, men referere til en version der kommer fra under-

klassetraditionen.11

Der findes en lærd senantik kommentar til Vergil af en vis Servius (4. årh.

e.Kr.), og i den kommer forskellige type 2-versioner af Odysseus’ alderdom og

død til orde som en note til Æneiden. Her finder vi historien om Telegonus,

men også diverse andre mere eller mindre saftige alternativer, desværre kun i

ultrakort form: Odysseus kom hjem og fandt guden Pan mellem sine penates,

romerske husguder. Det viste sig at Penelope havde ligget i med alle bejlerne og

født dem en fælles søn (navnet Pan betyder alt). Eller Penelope var blevet for-

ført af guden Mercur i skikkelse af en buk og havde med ham fået sønnen Pan

(som har bukkeben). Da Odysseus så sin vanskabte ’søn’, flygtede han af sted

på nye eventyr. Kommentaren kender endda også en historie om at Minerva

forvandlede Odysseus til en hest fordi han altid var på flugt (velsagtens en eller

anden udløber af historien om den trojanske hest).12
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Odysseus’ død i vesteuropæisk middelalder

Det var type 2 og 3 der kom til at dominere middelalderens forestillinger om

den trojanske krig.

Type 3 kender man ikke som sammenhængende fortællinger, men det var

en udbredt skik i de forskellige fyrstehuse at lede genealogierne tilbage til tro-

janske helte, og det enkleste er at se det som en direkte fortsættelse af denne

form for Trojareception.13

Type 1 overlevede i form af Homerus latinus (1. årh. e.Kr.?), en kort og

noget primitiv genfortælling i heksametervers af Iliadens handling. Den er be-

varet i mange håndskrifter, og når man i middelalderen taler om Homer, er det

enten dette beskedne værk der menes, eller en person som kun er et navn, den

beundrede græske digter som de antikke romere så ofte henviste til.

Den Trojalitteratur der er kød på, er de såkaldte Trojaromaner. Navnet er

dybt uretfærdigt, for begge de værker der er tale om, betoner at her kommer

den sande historie om den berømte krig og ikke det løgnagtige bras Homer har

kolporteret. Dictys Cretensis’ Trojaroman (4. årh. e.Kr.?) er en forholdsvis ud-

førlig og meget underholdende fortælling om den trojanske krig fra bortførel-

sen af Helena til Odysseus’ død. Den giver sig ud for at være skrevet af et øjen-

vidne, en af de mænd der var med i den kretensiske helt Idomeneus’ hær, og

har altså en grækers vinkel på historien. Dares Phrygius (6. årh. e.Kr.?) er til

gengæld trojansk præst, nævnt et enkelt sted i Iliaden. Også hans beretning er

altså en øjenvidneskildring, men fra trojansk side. Hans fortælling begynder

med argonautertoget og slutter med Trojas fald.

Mindre indflydelsesrig er Anonymus de excidio Troie (6. årh. e.Kr.?), en

skolebog opbygget af spørgsmål og svar omtrent som nyere tids katekismer.

Den begynder med stridens æble og slutter med kejser Augustus i Rom.

Disse latinske prosafortællinger gav i århundredernes løb anledning til en

rigt blomstrende Trojatradition, idet de flittigt blev oversat og gendigtet på de

europæiske folkesprog. Ca. 1160 brugte Benoît de Sainte-Maure dem som

grundlag for sit store franske digt Roman de Troie, og et århundrede senere
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blev det så igen til en latinsk prosaroman, Historia Troiana af Guido de Co-

lumnis (1287), som vandt stor udbredelse.

Hvor mange af disse værker Dante havde adgang til, er det ikke uden vi-

dere til at svare på, men de har i det mindste eksisteret på hans tid. Det er imid-

lertid kun Dictys og hans efterfølgere der har Odysseus’ død med, og kort for-

talt er hans version som følger: Den gamle Ulixes plages af onde drømme og

varsler og sender bud efter drømmetydere. De siger han skal vogte sig for sin

søns baghold. Telemachus bliver derfor sendt til Kefallenia og strengt bevogtet

mens Ulixes selv skjuler sig. Imidlertid kommer Telegonus for at opsøge sin far

og Ulixes’ vagter holder ham væk. Han råber op om at det er for galt at en søn

ikke må møde sin far, dræber en del af vagterne, bliver selv såret af Ulixes uden

at vide at det er ham, og kaster sit sære spyd mod ham. Ulixes mærker at han

skal dø og priser sig lykkelig over at det ikke er for sin elskede søns hånd. Da

Telegonus forstår hvem han har ramt, bryder han ud i jamren. Tre dage senere

dør Ulixes.

Den version Dante har valgt kender vi ikke i udfoldet form, men har blot et

par referencer til den i form af type 3-historier: Strabon kender en by i nærhe-

den af Malaga der er opkaldt efter Odysseus, og påstår i øvrigt at størstedelen

af Odysseus’ eventyr fandt sted ude i Atlanterhavet, og C. Julius Solinus (3.

årh. e.Kr.) nævner at Lissabon er grundlagt af Odysseus. Også førnævnte Ser-

vius kender en tradition om at Odysseus har været ude i Oceanus, havet som

omgiver verden.14

Konklusion

Sammenfattende tror jeg at Trojahistorierne allerede da Iliaden og Odysseen

blev digtet fandtes i flere forskellige versioner, og at digteren som andre tradi-

tionelle, mundtlige kunstnere valgte og vragede og fortolkede. Traditionen

fortsatte oldtiden igennem, stort set uden påvirkning fra de homeriske digte

der for os er indbegrebet af den trojanske krig, og videre ind i middelalderen,
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idet dog græsk og latinsk tradition efterhånden blev adskilt. Det var type 2 og

3 det gjaldt, at dømme efter de bevarede Trojaromaner, og i denne fase – sen-

antik og middelalder – har der efter al sandsynlighed været en stadig veksel-

virkning mellem skrevne og mundtlige versioner.

For den moderne læser er det udpræget Iliaden og Odysseen der er autori-

teterne med hensyn til forestillingerne om krigen ved Troja. Men når Dante-

fortolkere i vore dage tit har det oldgræske epos som indgangsvinkel til Dantes

Odysseus, bliver deres læsning uhistorisk. Boitani har en flot bemærkning om

at læse passagen “within the frame of a longue-durée mythical tradition”,15

hvad der i og for sig er det jeg har argumenteret for i denne artikel. Men når

han i praksis lader det betyde at han læser homerisk epos med ind i sin fortolk-

ning, ser han bort fra de omfattende undersøgelser der eksisterer af mundtlige

episke traditioner og deres stadige forvandlinger. Det der er stabilt i mundtlige

traditioner, er i højere grad facts end fortolkning, og som jeg har vist, er der

selv hvad handlingsforløbet angår ganske stor variation i hvad man i århun-

dredernes løb har fortalt om Odysseus. Og især er kilderne entydige i at sand-

synliggøre at de to store episke digte ikke var de tekster man kendte op gennem

tiden.

I sin udformning af Odysseus’ historie har Dante brugt berømte finlit-

terære forbilleder, og jeg overbevist af Fubinis argumentation for at man skal

lægge særlig vægt på Cicerostedet. Her finder man svaret på mit indledende

spørgsmål om hvordan det går til at Dantes Odysseus ligner den homeriske.

Derudover har digteren trukket på mundtlige traditioner, og det er her jeg tror

han har hentet sin version af fortællingen om heltens sidste rejse. Men om man

deri skal se et fravalg af andre versioner og måske endda en kritik af dem, fore-

kommer mig tvivlsomt.16

Den humanistiske kommentator da Ricaldone anså simpelthen fortællin-

gen for en fejl hos Dante: “Men det fremgår at forfatteren siger forkert, for det

er ikke sandt; han var nemlig aldrig i det vestlige hav, heller ikke i oceanet, men

blev dræbt af den søn han havde fået med Kirke”.17
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R e a l i s m e , s a n s e l i g h e d o g s a n d h e d

Nogle begreber i dantekritikken

Hanne Roer

Lovprisningen af Dante som den største digter er ofte et underliggende tema i

den højt udviklede italienske dantelitteratur og afsløres i vendinger som “il no-

stro grande”. Den fortsatte eksegese af de mindste detaljer i den udødelige

tekst, Den guddommelige Komedie, tjener i sig selv som bevis på Dantes su-

verænitet og vellyden i det italienske sprog og synes derfor ikke at behøve yder-

ligere begrundelse. Der er da også stadig vigtige forskningsopgaver af

filologisk, historisk og lingvistisk art, der skal løses for overhovedet at mulig-

gøre læsningen af Dantes tekster (pålidelige tekstudgaver af Convivio og Fiore

er f.eks. et relativt nyt fænomen), men kritikerens opgave må imidlertid være

at indkredse det læsningens begær som Komedien antænder. Og hér falder vi –

uanset nationalitet – ofte tilbage til den hagiografiske genre: forført af Dantes

uforglemmelige vendinger, imponerende viden og originale univers søger vi at

fremmale det litterære ved Dantes tekst med skønmalende adjektiver.

Jeg vil i det følgende fokusere på nogle af disse analytisk-lovprisende præ-

dikater. Når Dantes kritikere skal forsøge at beskrive hvorfor han virker så

meget mere moderne og vedkommende end sine samtidige, anvendes ord som

realistisk, sanselig, kødelig, præcis og historisk. Det er et forsøg på at rense

Dante for den underforståede anklage for skolastisk tørhed, stiv formalisme

og allegorisk abstraktion der stadig hænger over al middelalderlitteratur. For-

tolkningen af Beatrice i Vita Nuova, Convivio og La Commedia som enten en

historisk person, en sensuel fiktionsfigur eller en allegorisk abstraktion er der-

for afgørende.
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Beatrice ankommer

1300-tallets kommentatorer udlagde Vergil som en allegori over Fornuften og

Beatrice som en allegori over Troen, hvorved Komedien blev gjort katolsk kor-

rekt og litterært endimensionel.1 Den unge pige fra Firenze der forfører Dante i

Vita Nuova og hvis smilende mund og øjne leder og lokker ham på hans rejse

gennem de tre dødsriger, forvandles til en abstraktion. Næsten ingen moderne

kommentatorer har fulgt deres eksempel, men der er undtagelser, f.eks. Doro-

thy L. Sayers.2 I Purgatorio XXIX mødes Dantepilgrimmen af en procession

der i midten har en triumfvogn:

Lo spazio dentro a lor quattro contenne

un carro, in su due rote, trïunfale,

ch’al collo d’un grifon tirato venne.

Den plads som var imellem disse fire,

udfyldtes af en tohjulet triumfvogn

spændt fast ved halsen af en grif, der trak den.

(Purgatorio XXIX, 106-114)

På vognen sidder Beatrice som dog først viser sig for ham i næste sang:

così dentro una nuvola di fiori

che da le mani angeliche saliva

e ricadeva in giù dentro e di fiori,

sovra candido vel cinta d’uliva

donna m’apparve, sotto verde manto

vestita di color di fiamma viva.

– og sådan så jeg nu, i en dis af blomster

der steg fra englehænder op mod vognen

og daled ned på ny omkring og i den,
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med lyshvidt slør, olivenkrans om panden,

en kvinde klædt i lysende grøn kappe

og med en dragt i selve ildens farve.

(Purgatorio XXX, 28-33)

Iflg. Sayers har Beatrice i dette billede (som hun kalder de allegoriske optrin

hos Dante) fire allegoriske betydninger:

1. Bogstavelig: den florentinske kvinde som Dante elskede.

2. Moralsk (dvs ang. den enkelte sjæls vej til frelsen): et eksempel på det gud-

bærende billede der for hvert individ demonstrerer den inkarnerede Guds

herlighed og dermed bliver en personlig erfaring af Sakramentet.

3. Historisk (dvs. i det menneskelige samfund): alterets Sakramente; derfor

repræsenterer Beatrice Kirken, for Dante har en oldkristen, apostolisk op-

fattelse af nadverens sakramente som Kristi krop, verum corpus, ikke en

symbolsk påmindelse om Inkarnationen.

4. Mystisk (dvs. ang. sjælens forening med Gud): Affirmationens princip

hvorved der skabes enhed i og gennem alle billeder.3

Sayers understreger dog også at denne komplicerede allegori udfoldes i et ma-

skespil hvor Dantepilgrimmen og Beatrice kan føre deres meget menneskelige

dialog. Spørgsmålet er nu om Sayers udlægning er så teologisk indlysende. Jeg

har ingen andre steder ikke læst at Beatrice skulle repræsentere sakramentet.

Den nyeste og mest omfattende kommentar af Anna Maria Chiavacci Leonar-

di fra 1994 kommenterer det teologiske indhold mere indgående end de fleste

andre nyere kommentarer, men hun nævner end ikke muligheden af Beatrice

som en allegorisk fremstilling af sakramentet. Leonardi understreger at med

overgangen fra Vergil til Beatrice forlader Dantepilgrimmen det menneskeliges

sfære hvorfor Beatrice repræsenterer en overskridelse af det menneskelige, il

trasumanare (Par. i 70-72). Purgatorio XXX er centrum i Komedien, det

øjeblik vi har ventet på siden Vergil fortalte om de tre kvinder i himlen der var

gået i forbøn for Dante og sendt ham afsted for at redde den forvildede synder.
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Den allegoriske procesion begynder i Purgatorio XXIX, og vognen trukket af

griffen henviser eksplicit til Johannes’ Åbenbaring. Griffen (løvekrop, hoved

og vinger som en ørn) er en allegori for Kristi to naturer. Da Beatrice endelig

træder frem for Dante (donna m’apparve sotto verde manto, v. 32) er hun

overmenneskelig, en allegorisk personifikation, ikke af noget bestemt begreb

eller dogme, men af foreningen af det menneskelige og det guddommelige. Le-

onardi konkluderer at hun alluderer til Kristi dobbelte natur. Leonardi går dog

ikke så vidt som til at kalde hende en Kristusfigur, for hun er også den unge

pige fra Firenze, Dantes ungdomskærlighed, der ved gensynet smelter Dante-

pilgrimmens hjerte. Hele sangen er vævet sammen af allusioner til Bibelen,

Vergil og til Dantes ungdomslyrik, og som Leonardi med rette minder om, tje-

ner de personlige oplysninger altid i Komedien til at konstruere en litterær

selvbiografi. Der henvises til tekster, ikke historiske begivenheder. Vi ved næ-

sten intet om Dantes liv og har ikke så meget som en signatur fra hans egen

hånd. Leonardi understreger at det individuelle ophæves i det eksemplariske,

og at alle dantisternes bestræbelser på at skille Dantes levede liv fra hans poesi

følgelig har været ørkesløse.4

Leonardis fortolkning er fornuftig og på en måde uimodsigelig. Hun har

ret i at bestræbelserne på at skelne Beatrice fra den anden kvinde, denne donna

gentile som iflg. Vita Nuova kap. XXXV-XXXVIII trøstede Dante efter hen-

des død, har vist sig umulige. Fosters og Boydes overvejelser i Dante’s Lyric

Poetry over forholdet mellem Beatrice og la donna gentile er for mig at se en

demonstration af dateringens umulighed da alle datoer kommer fra Dantes

egne digte, gerne i form af astrologiske perifraser.5 Man må konkludere at da-

toerne henviser til sig selv og slet ikke skal tolkes på et individuelt, biografisk

niveau. For så vidt er Leonardi på linje med Harold Bloom der i flere bøger har

tordnet mod blandt andet den fromme amerikanske Dantekritik (fra Singleton

til Freccero). I The Western Canon slår Bloom i papiret og afviser at Beatrice er

en Kristusfigur. Det er kærlighedshistorien mellem Dante og Beatrice, der gør
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Komedien nærværende og medrivende selv for den moderne læser. Han afviser

både en allegorisk og en psykologisk læsning af Komedien. Det helt forunderli-

ge er iflg. Bloom at Dante er den mindst psykologiske af alle digtere, og Beatri-

ce er emblemet for denne umenneskelighed, et androgynt gnostisk væsen. The

Western Canon er en erklæret hagiografisk litteraturhistorie hvor Bloom kårer

Dante og Shakespeare til den vestlige litteraturs superklassikere. Komedien

skaber et helt unikt univers af kosmisk kærlighed, umuligt at imitere men også

at ignorere. Når Bloom flere steder kalder Dante for gnostiker, mener han gan-

ske enkelt at Dante danner sin egen litterære sekt.6

Alle deres forskelle til trods er Leonardi og Bloom fælles om at understrege

Komediens litteraritet som betingelsen for dens sammensmeltning af forskelli-

ge betydningsuniverser. Det kan man aldrig understrege tilstrækkeligt, men en

common sense fortolkning virker alligevel tam over for Dantes tekst.7 Bloom

er opmærksom på sækulariseringens problem og kritiserer f.eks. Teodolinda

Barolinis deteologiserende læsninger for at reducere Dante til en dygtig tekni-

ker. Spørgsmålet er om ikke også han fortrænger det teologiske indhold, dvs

den historiske fremmedhed, ved at insistere på en upræcis gnosticisme.8 For

mig at se må det kritiske ideal være at løfte læsningen ud over konteksten uden

at eliminere den historiske kontekst. Vi læser de gamle tekster der giver os en

læseoplevelse, men mange gør det vel også for at møde en fremmedhed og høre

fortidens røster? Sayers viser at den firfoldige allegorese kan åbne for betyd-

ningsmangfoldigheden; målet behøver ikke som i 1300-tallet at være en reduk-

tiv læsning. I modsætning til de gamle kommentarer åbner hun både for kær-

lighedshistorien og adskillige teologiske betydningslag. Derimod er det en illu-

sion at hendes tolkning skulle hvile på et urokkeligt dogmatisk grundlag, for

som kommentarerne viser, er der flere teologisk acceptable muligheder. Say-

ers’ tolkning er interessant fordi Beatrice knyttes til sakramentet og til nad-

verens offerritual. Sayers præciserer dermed de standardiserede allegoriske ud-

lægninger af Beatrice som den åbenbarede tro eller Kirken (de mange allusio-
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ner til Højsangen generelt og i særdeleshed i de sidste sange af Purgatorio peger

tydeligt i den retning).9 Fremfor alt gør hun op med en moderne, forsimplet op-

fattelse af middelalderens dualisme ifølge hvilken krop og ånd skulle befinde

sig nydeligt afgrænset i hver deres sfære. Dermed er det også sagt at det er en

banalitet at karakterisere Dantes aktualitet eller modernitet med prydadjekti-

ver som sanselig eller kødelig.

Teologisk krop- og kønsmetaforik

Målet for ethvert religiøst middelaldermenneske var at hæve sig over kroppens og

verdens krav og berede ånden på det evige liv. Kunst og litteratur bugner af gruop-

vækkende beskrivelser af afstraffelserne af synderne i kødet og Dante får dem alle

med i sit infernalske, etiske system.10 Kødelighed og kropslighed har dog en mere

overordnet didaktisk funktion end at vække vellystblandet skræk. Beatrice for-

klarer f.eks. for Dante at alle sjælene i Paradiset befinder sig på samme ikke-sted

og kun af hensyn til ham placerer de sig i de forskellige himmelsfærer:

Così parlar conviensi al vostro ingegno,

però che solo da sensato apprende

ciò che fa poscia d’intelletto degno.

Per questo la Scrittura condescende

a vostra facultate, e piedi e mano

attribuisce a Dio e altro intende.

Således må man henvende sig til jer:

konkret, anskueligt, så jeres tanke

kan danne et begreb ud fra en sansning.

Og derfor kommer skriften jer i møde

idet den taler om Guds “hånd” og “fødder”,

om end den dermed mener noget andet.

(Paradiso IV 43-45)
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Denne skripturale substitution af begreber med kropsdele blev perfektioneret

af Augustin (f.eks i Confessiones) og er karakteristisk for middelalderlig reli-

giøs diskurs. Valoriseringen af kropsdelene kan gå fra pædagogisk neutralitet,

som hos Augustin og Beatrice (op. cit.), til mystikernes lidenskabelige nedvur-

dering eller til en lovprisning af kroppen. Det sidste er måske mere sjældent

men Bernard af Clairvaux kan f.eks. bryde ud i en ekstatisk opfordring til læ-

seren om at sprede benene og berede sig på at føde en ny frelser (In laudibus

virginis matris III 4 ff).11 Bernard gør inkarnationens mysterium sanselig og

konkret, for Gud begærede Maria og deres forening var genital og kødelig

(ibid. III 1-3). Dette giver Maria en ny central plads i teologien, og det lille

skrift In laudibus virginis matris fra 1125 skabte ligefrem marialogien. Den te-

ologiske lovprisning af Maria er en forudsætning for Komediens flertydige Be-

atrice-figur idet den konvergerer med den høviske lovprisning af kvinden.

Bernard er den sidste guide i Komedien fordi han lovpriste Maria, som Dante

lovpriste Beatrice:

E la regina del cielo, ond’ïo ardo

tutto d’amor, ne farà ogne grazia,

però ch’i’ sono il suo fedel Bernardo.

På himlens dronnings nåde er vi sikre,

for jeg er Bernard, hendes ven og væbner,

der brænder kun af kærlighed til hende,

(Paradiso XXXI 100-102)

Bernard får da også den sidste replik med den store bøn til Maria i Paradiso

XXXIII, 1-39. For Bernard er Maria teologiens kvindelige bindeled mellem

menneske og gud, mellem mikro- og makrokosmos, den der går i forbøn for

det lidende menneske. Hun er den vandledning der leder vandet fra Paradisets

uudtømmelige kildevæld frem til menneskene og fylder deres tørre hjerter (eks-

emplet er fra Vandledningsprædikenen, 3, 4, 6, 7). Der er en klar parallel mel-

lem Bernards Maria og Dantes Beatrice. Bernards skrift rehabiliterer kvinden i
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teologien, for eftersom Maria er Guds foretrukne, tilgives Evas døtre gennem

kvinden, og manden kan ikke længere bebrejde hende menneskets fald og ud-

drivelse fra Paradiset. Bernard priser Maria for hendes ydmyghed, ikke for

jomfrueligheden der kun er et tegn på ydmygheden. Cølibatet er iflg. Bernard

intet i sig selv, tværtimod kan det være af det onde hvis det fører til stolthed.

Bernards forsvar for kvinden lyder kort: hvis manden er faldet pga kvinden, så

er det også ved hende han genrejses (In laudibus II, 4-5). Manden bør derfor

holde op med at udgyde invektiver mod Eva og med hende hele kvindekønnet.

Et sådant invektivt udslynger Dante netop mod Eva:

E una melodia dolce correva

per l’aere luminosa; onde buon zelo

mi fé riprender l’ardimento d’Eva,

che là dove ubidia la terra e ‘l cielo,

femmina, sola e pur testé formata,

non sofferse di star sotto alcun velo;

sotto ‘l qual se divota fosse stata,

avrei quelle ineffabili delizie

sentite prima e più lunga fîata.

Og toner blanded sig med lys i luften,

som stråled klar; og fuld af hellig harme

beklaged jeg vor første moders oprør,

da hun, alene, nyligt skabt, og kvinde

nægted at tåle noget slør, mens jorden

og himlen villigt adlød skaberviljen:

for var hun da forblevet from derunder,

havde jeg før, og længe, kunnet frydes

ved disse uudsigelige glæder.

(Purgatorio XXIX, 22-30)

Eva nævnes ofte i Purgatorio, som er det mest menneskelige af de tre dødsriger,

ikke-evigt, vekslende mellem nat og dag og blandet af alle fire elementer.12 Syn-
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defaldet gentager sig i det enkelte menneskes liv hvor dramaet udspiller sig hele

tiden, illustreret ved slangen der bugter sig igennem fyrsternes dal i Purgatorio

VII-VIII. Dantepilgrimmen klager her mere end nogen sinde over kroppen som

en byrde (”quand’io, che meco avea di quel d’Adam”, ”da jeg der endnu bar

på Adams byrde”, Purgatorio IX, 10 – han må sove modsat Vergil og de an-

dre!). De kropslige behov trækker kroppen ned men kærligheden kan også for-

ædle og lede sjælen på rette vej. De vellystige er de mindste syndere og lutres på

Purgatoriets øverste bodskreds i en rensende ild. I den 6., næstøverste bod-

skreds møder Dante Forese Donati hvis fromme kone Nella beder for ham, et

eksemplar på from og god kristen kærlighed. Det følgende invektiv mod de

frække nedringede tøjter fra Firenze lader dog ingen tvivl om at Nella Donati

er et særsyn blandt sine florentinske kønsfæller (som Dante spår en snarlig

straf, Purgatorio XXIII, 85-111). Dante har den typiske middelalderlige, am-

bivalente indstilling til kvindekønnet som Bernard formulerede positivt i sin

tese om kvinden som både mandens fald og frelse. Dante gentager denne tese

om kvinden som både fordærver og frelser i sin beskrivelse af Maria og Eva i

den himmelske rose:

La piaga che Maria richiuse e unse,

quella ch’è tanto bella da’ suoi piedi

è colei che l’aperse e che la punse.

Det sår Maria helbredte og smurte

blev åbnet, og holdt åbent, af den kvinde

der sidder der så smuk for hendes fødder.

Paradiso XXXII, 4-6.

Dramaet er uafsluttet, såret åbnes og lukkes for enhver troende, mand som

kvinde. Kvinden er for Dante og stort set alle andre i middelalderen inferiør

fordi hun er mere materie end form sammenlignet med manden, og fordi hen-

des elementer er jord og vand, modsat de maskuline elementer ild og luft (cf.

Statius’ embryologiske forelæsning i Purgatorio XXV). Dante insisterer ikke

på denne forskel, men ønsker tværtimod som Bernard at gøre mennesket som

sådant, mand eller kvinde, ansvarligt for arvesynden. Dante taler om den bitre
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frugt både i forbindelse med Adam og Eva, og i Paradiso XXVI angiver Adam

sin synd som en overskridelse af den rette grænse:

Or, figliuol mio, non il gustar del legno

fu per sé la cagion di tanto essilio,

ma solamente il trapassar del segno.

Min søn: at smage træets frugt var ikke

min egentlige synd og straffens årsag;

men kun at jeg lod hånt om grænsetegnet.

(Paradiso XXVI, 115-117)

Dermed er Adam og Eva lige store syndere (hun tålte ikke sløret, op.cit: non

sofferse di star sotto alcun velo, Purgatorio XXIX, 27), omend hun tog det før-

ste skridt. På det figurlige plan tjener de begge som eksempler på arvesynden

og menneskets begrænsede – men for Dante i allerhøjeste grad eksisterende –

mulighed for at vælge det gode frem for det onde. Køn henviser til denne typo-

logi og i mindre grad til det biologiske køn. Bernards opfordring til læseren om

at berede sig på at føde en ny frelser er et godt eksempel da hans læsere/til-

hørere har overvejende været mænd. Samme sublimering af maskulint og femi-

nint kan iagttages i Komedien, hvor der skrides fra en negativ kropslighed i

Inferno til en metaforisk blanding i Purgatorio og Paradiso. I Purgatorios sid-

ste sange ankommer Beatrice som den med længsel ventede ungdomselskede

og hendes ankomst signaleres med en femininumsform i Veni sponsa de Liba-

no, XXIX, 11 (fra Højsangen IV, 8) og en maskulinum i Benedictus qui venis,

XXIX, 19 (jødernes hilsen til Kristus da han rider ind i Jerusalem; iflg. Mat-

thæus XXI, 9: Markus XI, 10; Lukas XIX, 38; Salmernes Bog CXVII, 26).

Dermed er muligheden for en allegorisk udlægning af Beatrice som allegori

over Kirken og som Kristusfigur kraftigt antydet men ikke på en entydig måde,

hvilket ville være i modstrid med hele Komediens poetik. Det maskuline ved

Beatrice-figuren træder endnu tydeligere frem i sammenligningen med en ad-

miral:
Quasi ammiraglio che in poppa e in prora

viene a veder la gente che ministra

per li altri legni, e a far l’incora…
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Som admiralen, der fra stævn til agter

går rundt på skibene og inspicerer

og byder alle gøre deres bedste…

(Purgatorio XXX, 58-60)

Bloom kalder Beatrice androgyn for at slippe for den teologiske traditions

dødvægt men prisen for denne aktualisering er for høj. Androgynitet er et mo-

derne, positivt valoriseret begreb der sublimerer kønsblanding som en over-

skridelse af det seksuelle i det seksuelle (den snævre seksuelle identitet over-

skrides ved en fordobling af det samme), begreber som er ukendte i

middelalderen. Blooms androgynitet udvisker det helt anderledes ved den mid-

delalderlige kønsopfattelse, hvor kønnet er biologisk men – i lighed med andre

jordiske fænomener – får betydning på et allegorisk-tekstuelt niveau.

Beatrices mange forskellige roller i disse sidste sange af Purgatorio er re-

torisk tvetydig: hun spiller en række roller og er sand i hver af disse fremførel-

ser. Det er en grundlæggende retorisk antagelse at ordet bliver sandt ved at ud-

tales. Denne retoriske tradition er stærk også i middelalderen hvor den støder

imod troens sandhedskrav. Kampen udspilles og kommenteres i alle Dantes

tekster. Hele Vita Nuova er en retorisk figur, et ordspil på navnet Beatrice der

opløses og sættes sammen i nye kombinationer gennem teksten. Hendes oplø-

ste navn væver teksten sammen, gør ordet nærværende og totalt, som den

stemme der lyder i jeg’ets øren i den sidste sonet. Lovprisningen af Beatrice i

Vita Nuova er en lovprisning af ordets totalitet (de Robertis 1973): alt taler om

hende. Dante ligger i forlængelse af trubadourlyrikken men også af Bernard

hvis lovprisning af Maria hæver sig til poetiske højder med etymologien på

hendes navn, stella maris, havets stjerne:

Hun er, siger jeg, den herlige og højt ophøjede stjerne, der som en uund-

værlig hjælp er befæstet over dette store vidtstrakte hav, strålende af fortjene-

ster og lysende ved sit forbillede. Alle I, der forstår, at jeres liv snarere er en

flakken om på denne verdens hav som et bytte for orkaner og storme end en

vandring på den faste jord, fæst dog jeres øjne ved denne stjernes glans, om I

ikke vil overvældes af stormene. Når fristelsernes vinde farer frem, når du

kommer ind mellem prøvelsernes skær, se så op til stjernen, kald på Maria (In

laudibus II, fra prædikenen over teksten: Gabriel blev sendt).
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Bice Portinari

Det er vanskeligt for moderne læsere at fatte rækkevidden af den retoriske

grundindstilling. Dante skifter mellem lette og alvorlige genrer hvor jeg’ets

identitet opstår og afsluttes i digtet. Hans samtidige læsere har næppe anklaget

ham moralsk for bedrage sin kone ved at skrive om Beatrice som nogle kriti-

kere i nyere tid (19. årh, beg. af 20. årh.). I midten af det 20. årh afskaffede kri-

tikerne problemet (troede de) ved at gå i den anden grøft og erklære Beatrice

for en fiktionsfigur uden sammenhæng med Dantes liv (således Curtius: Be-

atrice er en myte skabt af Dante, ss. 372-378). De fleste kritikere antager i dag

at Beatrice refererer til en historisk person, og jeg vil opholde mig ved argu-

menterne for identifikationen af Beatrice med Bice de Portinari. Målet er at

forstå den middelalderlige opfattelse af forholdet mellem fiktionsfigur og vir-

kelig person.

Til trods for de lakoniske oplysninger om Beatrice og hele den hemmelig-

hedsfulde mystik i Vita Nuova har kommentatorerne ikke tøvet med at identi-

ficere Beatrice som en vis Bice de Portinari, der skulle være død 1290. Kilden

til denne stadigt gentagne oplysning er Boccaccios Trattatello in laude di Dan-

te. Boccaccio beretter at det var skik i Firenze “på den tid af året hvor himlens

sødme igen iklæder jorden dens prydgenstande og hvor den bliver aldeles smi-

lende ved en variation af blomster blandet med grønt løv” at holde en forårs-

fest i alle byens kvarterer.13 Værten i Alighieris kvarter var Folco Portinari, og

Dante, der endnu ikke havde sluttet sit niende år, fulgte med sin fader. Børnene

blandede sig og da var det, at Dante mødte Folcos lille datter, Bice som faderen

kaldte hende “sempre dal suo primitivo”. Boccaccio beskriver hendes skønhed

og ynde i lyriske vendinger, faktisk beskriver han hende præcist som en stilno-

vistisk donna. Alle syntes hun var en engel, og det indtryk hun gjorde på den

9-årige Dante, forlod ham aldrig: han elskede hende resten af sine dage. Boc-

caccios øvrige oplysninger henviser til Vita Nuova.

Baldelli finder det sandsynliggjort at Boccaccio er en pålidelig kilde. Flere

tekster er kun overleveret gennem Boccaccio (Epistlerne III, XI, og XII samt
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Ecloghe) der må have været en samvittighedsfuld filolog.14 Baldelli tilføjer nog-

le stilistiske iagttagelser der bekræfter Beatrices historicitet. Den filosofiske

diskussion om Beatrices allegoriske status har lukket vores øjne for den simple

kendsgerning at der ikke er fiktive personer i Komedien. Alle er historiske i

middelalderlig forstand. Han citerer Contini for at Beatrice iflg. spillets regler

måtte være begyndt som “en historisk person der havde fået et andet navn”

(Letteratura delle origini, Firenze, 1970, ss. 300-4). Baldelli argumenterer for

at Dantes forelskelse i Beatrice er kødelig og passioneret, og at jeg’et gennem

Vita Nuova kæmper for at sublimere sin erotiske betagelse af Beatrice. Baldelli

hæfter sig især ved den første drømmevision i Vita Nuova. Jeg’et skuer i denne

vision en mandskikkelse der toner frem af en ildrød tågesky. Han udstråler

glæde og siger meget, hvoraf jeg’et kun forstår Ego dominus tuus, “jeg er din

herre”. Manden ser ud til at holde en nøgen, sovende kvindeskikkelse, om-

svøbt i et klæde af skarlagenrød farve i sine arme. Jeg’et genkender den kvinde

som hilste på ham dagen før, dvs. Beatrice. I hånden holder manden en gen-

stand som står i lys lue, og han siger: Vide cor tuum, “se dit hjerte”. Efter et

stykke tid synes han at vække kvinden, og han overtaler hende til at fortære

det brændende hjerte i hans hånd. Dette gør hun tøvende hvorefter han slår

over i gråd, omfavner kvinden og forsvinder med hende ind i himlen. Jeg’et

vågner forfærdet af sin søvn og beslutter sig for at skrive en sonet hvor han be-

der sine digtervenner om at tolke synet for ham. Ingen af dem var i stand til at

tyde drømmen dengang, konkluderer han, omend dens betydning nu er “åben-

bar for selv de mindst skarpsindige” (V.N. III 15). Men visionens betydning

har ikke været åbenlys for de moderne kritikere! Hvorfor præsenteres kvinden

nøgen, sexet draperet i et let rødt klæde når engle-temaet allerede er blevet an-

slået (han har lige fortalt at Beatrice viste sig for ham anden gang i en hvid kjo-

le)? Iflg. Baldelli fordi jeg’ets ungdommelige forelskelse var erotisk; visionen er

iflg. Baldelli af intens kødelig litteraritet (d’intensa letterarietà carnale). I so-

netten er kvinden isvøbt et rødt klæde, i den ledsagende prosatekst præciseres

det at at hun er nøgen, bortset fra et let rødt klæde. Dette er uhyre dristigt i en

54

Perspektiv på Dante.II

14 Baldelli, I., “Realtà personale e corporale di Beatrice”. I Beatrice nell’opera di Dante e nelle
memoria europea 1290-1990. Atti del Convegno Internazionale 10-14 dicembre 1990. A
cura di M. P. Simonelli. Napoli: Edizioni Cadmo, 1994, s. 137.



tid hvor nøgenhed var forbudt og tegn på djævelens herredømme. Nøgne

kroppe forekommer ellers kun hos Dante i Inferno hvor den er et tegn på de

fortabtes syndighed. Invektivet i Paradiso XXXIII mod de nedringede floren-

tinske kvinder viser at Dantes ideal (omend mange år senere) er tilsløring som

hos de “saracenske” kvinder. Baldelli konkluderer at Beatrice i Vita Nuova

endnu ikke er tilstrækkeligt sublimeret af den fornuft, som jeg’et så ofte appel-

lerer til (se Baldelli s.143 for henvisninger). Vi får også mange gange at vide at

Beatrice har en hvid, lysende hud og smaragdgrønne øjne. Disse historiske

træk sublimeres og symboliseres. Beatrices lys bliver himmelsk og et spejl for

solen, der altid er symbol for Gud.

Baldelli påpeger at Komedien bevæger sig på et helt andet plan end Vita

Nuova, hvor Beatrice er en stum åbenbaring. Komedien er en dialog mellem

Dante og Beatrice, og hendes bebrejdelser i Purgatorio XXX-XXXI for hans

troløshed henviser til den passion som han har skrevet de 4 rime petrose over.

Jeg ved ikke om Baldelli har ret i at det er “åbenlyst en amourøs passion” (s.

147), for vi er nu inde i Dantes svimlende univers af litterære selvhenvisninger,

jfr Leonardi. Men han har ret i at dantepersonens udtalelser, også de mest an-

grende, er citater fra Vergil og Ovid hvilket giver dem en subtil, ironisk under-

tone. Efter den højtidelige renselse i Lethe hvor han bliver mere hvid end sne,

hører han den sødeste sang: Asperges me (Purgatorio XXXI, 88-91). Det er fra

Davids Salme L, én af de mest brugte i den katolske liturgi og især i påskeugen.

Men dette citat refererer ikke kun til anger og renselse for mod slutningen af

Komedien, ved klimaks i Paradiso, kalder Dante David il cantor che per dog-

lia/ del fallo disse “Miserere mei”; der fuld af anger sang sit Miserere (Paradiso

XXXII, 12). Dermed karakteriserer Dante David ved hans kødelige synd med

Batseba som han narrede fra Urias. Dantes udbrud ved synet af Beatrice: cono-

sco i segni dell’antica fiamma (jeg kender sporet af den fordums flamme), Pur-

gatorio XXX, 48, er en oversættelse af Didos ord, og hun befinder sig i Helve-

de blandt de der har syndet i kødet (Inferno V, 61-2). Beatrice hentyder også til

sin egen fysiske skønhed, Mai non t’appresentò natura o arte/ piacer, quanto le

belle membra in ch’io richiusa fui (en større skønhed tilbød aldrig kunsten/ el-

ler naturen dig, end mine lemmers/ dem jeg var hyllet i), Purgatorio XXXI.

49-51. Baldelli anser dantepilgrimmens fysiske reaktioner (han ryster, ram-
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mes, lammes etc) som udtryk for en erotisk passion. Dette bekræfter Boccaccio

der i Trattatello siger at Dantes kærlighed ikke var en ungdomspassion, men

varede ved op i mandomsårene. Efter renselsen i Lethe er passionen sublimeret

men ikke glemt, jfr allusionen til David i Paradiso XXXII. Inden neddypningen

i Lethe besvimer han, ligesom han gør i Inferno V fordi synet af vellystningene

berører ham personligt (han besvimer ikke andre steder i Helvede). Efter då-

ben tiltaler Beatrice Dante med fratello. Han kalder hende Beatrice (ialt 63

gange i Komedien, heraf 44 gange i Paradiso), og tiltaler hende med voi eller

tu, det sidste tager Baldelli som udtryk for en personlig, menneskelig forbindel-

se. Hendes smil som nævnes så ofte i Paradiso, er det samme menneskelige

smil. Han kalder hende aldrig gentile i Komedien hvor hun hæver sig symbolsk

over Vita Nuovas erotiske sfære (fremkaldt af Beatrice, med tilnavnet gentile,

og donna gentile).

Kødets opstandelse

Baldellis iagttagelser bekræfter Continis påstand om en historisk kerne bag Be-

atrice. Jeg er derfor ikke enig med Daria de Vita der for nylig i to artikler har

argumenteret for en ultra-allegorisk udlægning af Beatrice.15 Hendes argumen-

ter er imidlertid så usædvanlige og intrigerende at jeg vil kommentere dem. De

Vita afviser Boccaccios biografi som en typisk novelle fra Decameron. Hans

biografi er fiktion hvilket afsløres af en række inkonsistenser. Han hævder så-

ledes at Beatrice døde som 24-årig, men hvis man går hans egne oplysninger ef-

ter, må hun have været 25. Boccaccio angiver som sin kilde en gammel kone

der skulle have været en kusine til Bice de Portinari. De Vita finder det ganske

usandsynligt at denne kusine ikke fortalte Bice om Dantes identitet og om-

vendt, hvilket iflg. Vita Nuova ikke var tilfældet. De Vita har lange, omstæn-

delige udredninger af disse inkonsistenser som leder op til hendes revolutio-

nerende tese: Bice de Portinari var ikke identisk med Beatrice men med den

donna dello schermo, som Dante en overgang skriver sine digte til for at dække
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over Beatrices identitet (1998, s. 7). Beatrice er ren abstrakt, et symbol på en

praktisk ydmyghedens teologi. De Vita foretrækker Francesco Buti frem for

Boccaccio, dvs. den tidlige kommentator, der fortæller at Dante som ung blev

franciskaner, frate minore. Buti tolker Komedien allegorisk og iflg. De Vita

har alle kritikere valgt enten Butis allegorese eller Boccacios kærlighedsnovel-

le. Hun vælger allegorien fordi Beatrice ikke kan være Bice (ud fra hendes kri-

tik af Boccaccio). Hun er derimod en allegori for den nye praktiske, ydmyghe-

dens teologi som Dante praktiserer i sit nye liv som franciskanermunk. De Vita

holder sig ikke tilbage for at klandre Vita Nuova for teologisk ubehjælpsom-

hed og overdreven brug af ordspillene på Beatrice-navnet. Dette er et eksempel

på den i middelalderen elskede figur, aequivocitas, flertydighed, og et tegn på

den unge Dantes teologiske uvidenhed (1998, s. 17-18). Endvidere kritiserer

hun at Beatrice har magiske aspekter, for hun siges jo at kunne skabe ex nihilo,

hvilket naturligvis må bero på Dantes manglende teologiske uddannelse.

De Vita anser følgelig Komedien for at være en palinode rettet mod Vita

Nuova. I Komedien er al retorisk tvetydighed borte, for Dante er nu indtrådt

fuldt ud i det sande nye liv. Beatrice er ikke en ung yndig pige, hans ungdoms-

elskede, men udelukkende en allegori på kødets opstandelse (1999, s. 147). De

døde skal på den yderste dag rejse sig og iklædes deres kød, og det er denne kø-

delighed Beatrices smil og øjne alluderer til! Væk er den høviske kærligheds-

historie – alt det som læserne har elsket, er i virkeligheden en allegori på kødets

opstandelse. Sådan! Beatrice er ren abstrakt men også de Vita mener at in-

spirationen kommer fra en historisk person. De Vita kan fortælle os at det var

Piccarda Donati. Det er Piccardas bror der i Vita Nuova kommer til Dante.

Det er også ham som Dante dedicerer to sange til i Purgatorio, med de Vitas

ord. “Dedicerer” er vel så meget sagt men Forese Donati optræder ganske rig-

tigt som hovedperson i Purgatorio XXIII-XXXIV. Nuvel, De Vita anser også

Paradiso III for at være dediceret til Piccarda hvor vi får historien om hvordan

hun som ung blev tvunget til at bryde sit klosterløfte. Hun var nonne i et fran-

ciskanerkloster som hun brutalt blev bortført fra. Hun var det eksempel på yd-

myghedens teologi som Dante lovpriser i Vita Nuova. Den retoriske tvetydig-

hed i Vita Nuova betyder at Piccarda både er kvinde, den fromme franciska-

nerinde og kvinde i betydningen kirkens religiøse krop. I Komedien frigør
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Dante sig fra retorisk tvetydighed og Piccarda og Beatrice spaltes. Beatrice er et

princip, en allegori. Hendes bebrejdelser for “utroskab” i Purgatorio XXXI

gælder netop den omstændighed at han havde brug for Piccarda som en men-

neskelig eksemplificering. Det ultimative bevis på at Beatrice er Piccarda, er at

Dante straks ved mødet med Forese Donati spørger til søsteren. Forese kan

fortælle at han vil møde hende højt oppe i Paradiset. Piccarda er den eneste

kvinde der får en hel sang i Paradiso (1999, s. 161).

De Vitas løsning er forførende i sin enkelhed og stramme argumentation.

Problemet er blot at hun går ud fra sandsynlighedsargumenter (kusinen ville

have fortalt etc.), og universet i Vita Nuova er slet ikke i det sandsynliges, men

i hemmelighedens og det mystiskes sfære. Hun leverer selv et fantastisk citat

der slet og ret dekonstruerer hendes påstand om, at Komedien er blottet for re-

torisk tvetydighed (1999, ss. 161-2):

Alcun tempo il sostenni col mio volto

mostrando li occhi giovanetti a lui,

meco il menava in dritta parte vòlto.

Sì tosto come in su la soglia fui

di mia seconda etade e mutai vita,

questi si tolse a me, e diessi altrui.

En tid lang holdt mit ansigt ham fortryllet,

og mine unge øjne lyste vejen

som han så villigt fulgte mens jeg leved.

Men da jeg stod ved næste alders tærskel

og bytted jordisk livsform mod en anden,

sled han sig løs, og gav sig hen til en anden.

(Purgatorio XXX, 121-6)

I v. 121 og 123 er der rime equivoche, dvs. homonyme rim med forskellig be-

tydning, dvs. netop en flertydighedens figur som i Vita Nuova. De Vita har

ganske ret i at Komedien lægger afstand til den middelalderlige fascination af

aequivocitas, flertydighed og deraf beslægtede figurer. Dante siger selv i den

uafsluttede poetik De vulgari Eloquentia, Om veltalenhed på folkesproget (ca.

1305) at de “nytteløse” rime equivoche bør undgås, da de altid “tager noget

fra tanken” (inutilis equivocatio que semper sententie quicquam derogare vi-
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detur, DVE II.xiii.13). Dantes forbehold er vel at mærke af filosofisk, ikke af

moralsk karakter, hvorfor jeg mener at de Vita overfortolker og faktisk på

mange måder fejlfortolker Dantes modstand mod denne retoriske figur. Den

er nemlig ikke forsvundet i Komedien men optræder på få udsøgte steder, hvor

den virkelig sætter tanken på prøve. Her åbner rimparret til hele spørgsmålet

om sproglig flertydighed, poetisk repræsentation og Dantes vurdering af sin

ungdomsdigtning. Man kunne nu med de Vita se rimene som en understreg-

ning af ungdomstidens flertydighed forstået som moralsk og teologisk forvir-

ring, men jeg mener ikke at vi kan drage en så entydig konklusion ud fra dise

flertydige rim. De stiller spørgsmål uden at disse spørgsmål besvares éntydigt.16

Samme indvending rammer et andet af De Vitas yndlingscitater (og også et

af mine). Da Beatrice ankommer til det jordiske Paradis anticiperes dette i en

række lignelser, det første lyder således:

Quali i beati al novissomo bando

surgeran presti ognun di sua caverna,

la revestita voce alleluiando,

cotali in su la divina basterna

si levar cento, ad vocem tanti senis,

ministri e messagier di vita etterna.

Som salige, straks domsbasunen kalder

skal rejse sig fra hver sin grav og synge

med genfødt stemme hver sit halleluja,

således hørtes ved hiin Oldings Kalden

nu hundred stemmer prise stjernevognen

med bud om evigt liv og sikker frelse.

(Purgatorio XXX, 13-18)
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Ved Dommedag skal de salige iklædes deres kød, eller med Dantes metonymi:

med en genklædt stemme (revestita voce). De Vitas teori om Beatrice som en

allegori over kødets opstandelse er for éntydig og reducerende, men hendes ar-

tikler er fortjenstfulde ved at henlede opmærksomheden på Komediens mange

allusioner til Dommedag og kødets opstandelse. Komedien iscenesætter det

kristne paradoks at først i døden får de salige endelig livet, hvilket indebærer

kroppens genopstandelse. De Vita har derimod ikke ret i at Dante afskriver det

jordiske livs kødelighed og dermed hans egen ungdomspassion og digte. De

vers der følger lignelsen med de genopstandne, lovpriser da også naturens og

poesiens skønhed, med referencerne til Vergil og naturlyrikken:

Tutti dicean: “Benedictus qui venis!”,

e fior gittando e di sopra e dintorno,

”Manibus, oh, date lilïa plenis!”.

Io vidi già nel cominciar del giorno

la parte orîental tutta rosata,

e l’altro ciel di bel sereno addorno;

e la faccia del sol nascere ombrata,

sì che per temperanza di vapori

l’occhio la sostenea lunga fiata.

Det lød i kor: Benedictus qui venis

og: Manibus, oh date lilia plenis,

mens blomster steg og faldt fra deres hænder.

Tit har jeg set om morgenen himlen østpå

få rosenskær, imens den anden side

blir stadig mere klar og gennemsigtig,

og solens ansigt stiger sløret opad

så øjet ser dets lysvæld gennem disen

og længe ikke blændes af dets stråler –

Purgatorio XXX, 19-27

Metafor og offer

Den retoriske tvetydighed hviler også over Piccarda Donati, vil jeg hævde. De

første sange i Paradiso er, som De Vita har antydet med sine artikler, overor-

dentlig vigtige for at forstå Beatrice og hele Komediens poetik. Hun gentager
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dog den teologiske tendens til at reducere Komediens betydning ved at ville

skære det retoriske lag væk. Hele Komedien er imidlertid én lang refleksion

over umuligheden af hæve sig over sproget eller, positivt udtrykt, muligheden

for at det hinsidige kan materialiseres i digtets univers. G. Mazzotta har i en

penetrerende analyse af disse sange vist hvordan Dante reflekterer over teolo-

gi, eksegese og retorik i Paradiso III-V. Dantepilgrimmen møder Piccarda i

Paradiso III hvor hun fortæller om, hvordan hun mod sin vilje brød sit kloster-

løfte, da broderen Corso Donati med vold rev hende ud af klostret. Hun udpe-

ger kejserinde Costanza (mor til Frederik II, og bedstemor til Manfred som fi-

gurerer i de korresponderende sange i Purgatorio) der fik samme skæbne. De

har syndet mod deres vilje men de kunne have valgt den ultimative heroiske

løsning og ofret livet for deres klosterløfte; derfor er de på laveste trin i Paradi-

set. Piccarda lød som nonne navnet Costanza hvad der ironisk henleder op-

mærksomheden på hendes løftebrud og navnets upålidelighed. Hun nævner da

heller ikke selv sit navn men præsenterer sig som Piccarda. Navnet Costanza er

endvidere ironisk fordi det viser løftet som en talehandling, der lover ved-

varenhed, men samtidigt peger på tidens lukninger, iflg. Mazotta.17

Dante stiller nu to spørgsmål til Beatrice, det første om misforholdet mel-

lem gerning og fortjeneste (de to var jo ofre for en andens vold), det andet om

sjælenes placering i himmelsfærerne. Han spørger om deres placering afspejler

deres faktiske position, dvs. om der er tale om en platonisk tilbagevenden til

stjernerne, eller om det er en allegorisk tilpasning til menneskets fatteevne.

Dermed føjes præsentationens problem til overvejelserne over løftet og viljen

hvad der forklarer Beatrices kommentarer til de to spørgsmål: det om repræ-

sentationens relative autencitet er “bitrest”, “più ha di felle” (Paradiso IV, 27),

mens det andet “rummer jo mindre gift”, “ha men velen” (Paradiso IV, 65).

Beatrice forklarer at Guds største gave til menneskeheden er den frie vilje

(v. 22) som tilskynder mennesket at stræbe mod Gud. Klosterløftet er en tilba-

gegivelse af denne gave, en akt der etablerer en pagt mellem Gud og menneske.

Pagten sanktioneres med en ofring af den frie vilje: “gir afkald på sin viljes fri-
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hed, / og bringer den af egen drift som offer”, ”nel fermar tra Dio e l’omo il

patto, / vittima fassi di questo tesoro” (Paradiso V, 28-29). At pagten er et of-

fer understreges kort efter (”essensen i det offer”, ”l’essenza / di questo sacrifi-

cio”, vv. 42-3). Offer, vilje og klosterløfte forbindes hvilket også skyldes to

forskellige etymologier på votum (cf. Mazotta, s. 38-9).

Beatrice skelner mellem den absolutte vilje og den relative vilje. Den sidste

blev udøvet af Piccarda og Beatrice, den første af Skt. Laurentius og Mucius

(Paradiso IV, 82-4). Men man skal ikke udøve den absolutte vilje hvis resulta-

tet er et endnu større onde:

Non prendan li mortali il voto a ciancia;

siate fedeli, e a ciò far non bieci,

come Ieptè a la sua prima mancia;

cui più si convenia dicer “Mal feci”,,

che, servando, far peggio; e così stolto

ritrovar puoi il gran duca de’ Greci,

onde pianse Efigènia il suo bel volto,

e fé pianger di sé i folli e i savi

ch’udir parlar di così fatto cólto.

Letsindigt bør I ikke afgive løfter:

se til I holder dem, dog ikke stædigt

som Jefta da han tilbød Gud det første

han mødte, og så fremtured i løftet.

Den samme tåbelige stolhed så du

hos anføreren for den græske flåde,

han som var årsag til at Ifigénia

begræd sit ansigts skønhed og fik alle

der hørte om det offer, til at græde.

(Paradiso V, 64-72)

Jefta og Agamemnon er henholdvis et gammeltestamentligt og et klassisk eks-

empel på den vold der følger den bogstavelige udlægning af løftet. Løftet er en

pagt hvis indhold kan skiftes ud, men det kontraktlige forhold kan ikke ophæ-

ves. Dette er netop “ofrets essens”:
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Due cose si convegnono a l’essenza

di questo sacrificio: l’una è quella

di che si fa; l’altr’ è la convenenza.

To ting udgør essensen i det offer,

først nemlig det som offeret består i,

og dernæst selve pagten der blev sluttet.

(Paradiso V, 43-5)

Jøderne måtte ofre til Gud fordi der bestod et kontraktligt forhold mellem dem

og Gud (Paradiso V, 49-51). I Paradiso IV, 105, er Alkmaion allerede blevet

nævnt som et eksempel på hvordan den bogstavelige overholdelse af et løfte

kan føre til vold og et uløseligt moralsk dilemma; Alkmaion måtte dræbe sin

moder for at hævne sin fader. Mazotta demonstrerer at begreber som udveks-

ling, pagt, lov, gave og offer gøres til genstand for kritisk undersøgelse i disse

sange af Paradiso (s. 41-2). Mazotta konkluderer at Dante med sine eksempler

(Alkmaion, Jefta, Agamemnon, Laurentius, Mucius, Piccarda og Costanza) vi-

ser at man med afgivelse af et løfte ofrer sin frie vilje. Endvidere viser han at

pagten i et løfte skal overholdes, men ikke altid tolkes bogstaveligt. Man kan

ikke lukke tiden og overalt i Komedien bryder det jordiske livs vold frem. Bea-

trices tale svinger mellem bogstaveligt og ironisk-metaforisk idet hun hævder

pagtens ubrydelighed, hvorimod hendes eksempler er brudte løfter og tragik

som følge af holdte løfter. Men de kristne har et alternativ:

Avete il novo e ‘l vecchio Testamento

e ‘l pastor de la Chiesa che vi guida:

questo vi basti a vostro salvamento.

Det nye og det gamle Testamente

og Kirkens hyrde fik I jo som førere:

lad dette være nok til jeres frelse.

(Paradiso V, 76-78)

Dante lader det nye Testamente gå forud for det gamle. Dette hysteron pro-

teron markerer at det gamle Testamente ikke skal tages bogstaveligt men tol-

kes i lyset af det nye. Testamente betyder jo også pagt; det gamle er en pagt

mellem Gud og Abraham.
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Løftet er en sproghandling og alle de omtalte udvekslinger er også ling-

vistiske fænomener. Dante forstår som Augustin og Aquinas ofringen som en

semiotisk akt. Augustin (De civ. dei X) definerer ofringen son en betydnings-

substitution. Aquinas understreger at ofringens symbolik – det at ofringen al-

tid udskifter betydning – er modelleret over sproglig betydning (S.T. IIa IIae,

85). Det er naturligt at ofre genstande til Gud men for kristne er det vigtigere at

betragte ofret som en symbolsk, sproglig handling. Også for Dante er ofringen

central fordi den er absolut og variabel på samme tid, idet den demonstrerer en

metaforisk substitution. Et ord som converta (”se con altra materia si conver-

ta”, “at det kan byttes ud mod noget andet”, Paradiso V, 54) brugtes i tekniske

definitioner af metaforen. F.eks. definerer Alain de Lille i Distinctiones en tro-

pe som conversio, omdrejning eller omvending, og figurlig tale som noget der

vender en term rundt fra dens egentlige betydning. Mazotta konkluderer at

Dantes spørgsmål til Beatrice kaldes giftigt, fordi den metaforiske substitution

kaster et slør ind over den klare, éntydige tale. Hele hendes tale om Bibelens

pædagogiske, antropomorfe billeder (Guds hånd og fødder, cf. op.cit.) er en

redegørelse for allegoriens virkemidler. Repræsentation implicerer at der ikke

er nogen naturlig, nødvendig lighed mellem essensernes sandheder (f.eks. intel-

lektuelle substanser som angle) og de deraf afledte antropomorfismer. Sådan-

ne antropomorfismer som prosopopeia og fictio personae er de dominerende

figurer i Komedien, fælles for både verdslige og hellige tekster. De postulerer

en mimetisk kontinuitet mellem billeder og essenser men de bekræfter også at

der en afstand (Mazzotta, ss.47-8).

Konklusion

Mine nedslag i nyere undersøgelser af Beatrice-figuren har vist at kritiske be-

greber som sanselighed, kødelighed, realistisk etc. bruges med god grund af

Dantes kritikere. Vi har dog også set at de associationer som de formodentlig

vækker hos moderne læsere, rammer skævt i forhold til Dantes univers. Bal-

delli insisterer overbevisende på den erotiske karakter af Dantes ungdoms-

forelskelse. Dante går hermed, som i andre forhold, til den yderste grænse. Det

vanskelige for moderne læsere er vel at fatte den retoriske indstilling der ikke
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kræver logisk sammenhæng mellem liv og værk, men lader forskellige genrer

gennemspille mulige mønstre. Sayers fortjeneste er at hun har præciseret, at

Beatrice ikke blot er en Kristusfigur, og som allegori ikke blot er Kirken. Hun

er Kirkens sande krop og henviser til sakramentet, den kristne kirkes symboli-

serede offerritual. Mazottas studium uddyber Sayers forslag og placerer denne

diskussion i en middelalderlig, teologisk diskussion. Mazotta har ret i at Dante

er ironisk og med modstillingen af teologisk didaktik og de tragiske eksempler

underminerer repræsentationens sikre grund. Dermed er det også sagt at en-

hver firfoldig allegorisk udlægning som Sayers, langt hen ad vejen er arbitrær.

Sayers hævder at Beatrices mystiske betydning er Affirmationens princip der

skaber enhed i alle billeder. Det må siges at være et fromt ønske der optræder

snarere hos Dantes troende læsere end i Komedien. Komediens ironi og retori-

ske forbehold er en mere avanceret fortælleteknik der skal overbevise den mest

skeptiske læser om dette hellige digts sandhed. Digtet er en umulig afspejling af

denne ene mands rejse i dødens riger og et apokalyptisk varsel om Dommedag,

om livets tragik og skønhed.
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C o d e ( s ) v e r s u s E n e r g e i a i n t h e
( C o n ) Te x t o f t h e V i t a N u o v a

Ülar Ploom

When discussing the concept of “text” in his Avviamento all’analisi del testo

letterario, Cesare Segre points out that in medieval understanding the term

applied to writings of particular authority, like biblical texts or else juridical

texts and that the metaphor “tessuto” (/textile/texture) emphasised the gen-

uineness of a text in its literality, i.e. what was written in it, distinguishing it,

thus, from transcriptions which were not exact and also from the glosses

which interpreted such a text and were the task of a hermeneutist.1

In the case of the Vita Nuova, which Charles Singleton2 has declared to be

similar in intentions to books of revelation, we get to know right at the begin-

ning, in the Proemium, that Dante’s intention is to assemble3 in this short book

the words written in the book of his memory –

le quali è il mio intendimento d’assemplare in questo libello

– to which he adds that if not all of them, then at least their meaning –

e se non tutte, almeno la loro sentenzia.4

We are therefore bound to make the first observation which actually raises the

first problem: if the limits of the two texts, that of the book of Dante’s memory

and that of Dante’s transcription, do not entirely coincide, is it then possible to

speak of the exactitude of the transcription stricto sensu or is it not rather the

question of the veracity of its meaning? With “e se non tutte, almeno la loro
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exemplum) which gives the idea of assembling something which was somewhere and
exemplifying its archetypal qualities.

4 I quote from the Vita Nuova, a cura di D. De Robertis. The English quotations, unless
otherwise stated, have been taken from William Anderson`s translation in Dante, The New
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sentenzia” Dante seems to opt for the latter, whereby modifications in the full

scope of the text of the memory do not seem to change its textual properties.5

Anyway, if we consider the first part of the reported quotation, we register

a similarity in intention to what Dante has expressed in his brief but extremely

important conversation with Bonagiunta di Lucca (Purgatorio XXIV, vv.

48-53), in reference to Love communicating inside him and his transcribing

what he dictates. May it not be considered banal to repeat this proverbial quo-

tation:
I’ mi son un che, quando

Amor mi spira, noto, e a quel modo

ch’e’ ditta dentro vo significando.

I‘m the one who when/Amor stirs me, takes notice, and in the way/ he dictates

in the soul, signify.

For I should like to highlight one part of this quotation – “e a quel modo/

ch’e’ ditta” (and in the way/ he dictates). In what way does Love dictate? Is the

language in which Love dictates the same language in which Dante signifies?

Is the process of conveying the language of the interior into an exterior ex-

pression a mere reflection or is it a transposition which requires interpretation

and translation?6 If we now consider from this aspect the above-quoted “alme-

no la loro sentenzia”, we come across the problem of the peculiarities of the

activity of transcription and glossing what is transcribed. If we seize on what

Dante says – “at least their meaning” –, we see that some interpreting has actu-

ally taken place before transcribing or at least when transcribing.7 Which me-

ans that in order to transcribe what is written in the book of his memory, Dan-
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equally well pointed out that glossing or interpreting has actually partly to happen before or
while transcribing, for Dante refers to the ”sentenzia” of the things written in the book of his
memory.



te has to discern this writing, for it is written differently, not with “inchiostro”

on a folio.

In this paper I therefore set aside the problem of transcription and the dif-

ferent hands transcribing and glossing the different parts – the lyrical part, the

prose and the divisioni – , which I have attempted at in the wake of Charles

Singleton in my PhD thesis, but concentrate rather on the problem of transla-

tion before or when transcribing.8

In order to transcribe and moreover to put on paper the sentenzia of this

rubrica of Love, Dante has to translate the message of the language in which

Love speaks into another language which can be read and understood by the

(human) reader, himself and the others.9 Or not understood. Which is equally

important or even more important.

In his last book, “Culture and Explosion”, Juri Lotman has discussed

communication as a non-identity of those involved in the process.10 That is

they are neither entirely identical nor entirely non-identical, for their linguistic

spaces intersect.

If their linguistic spaces did not intersect at all, no communication would be

possible. If they overlapped to perfection, the communication would, in fact,

be trivial. The dialogue is not rendered valuable by the areas which intersect,

but by the exchange of information between the spheres which do not inter-

sect. The more complicated and inadequate is the translation from one
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8 Cf. Ploom 2000, ch. VIII.
9 I do not agree with Singleton who sees in Dante’s case mainly a personal affair, personal

salvation. I have dedicated more space to this issue in my thesis.
10 Lotman, Kultura i vzryv, Moskva: Gnozis 1992. I quote from the Estonian translation

published in 2001.



non-intersecting space into another, the more valuable – paradoxically – is

communication itself.11

That the language in which Love communicates is not exactly the same

language in which Dante (both the author and the character) reads and writes,

becomes evident when we recall that in the Vita Nuova Dante-the author has

Amor often speak in Latin, for example when uttering words of crucial impor-

tance, such as “Ego dominus tuus” (“I am your God”) and “Vide cor tuum”

(”Behold your heart”) in chapter III. This happens in a state of a kind of ap-

parizione as Dante puts it. We also learn that he understands little of what

Love tells him:

E[e] ne le sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea se non poche.

He said many things to me of which I understood little

And it also comes out that it rather seems or appears to Dante what Love

says:12

[E]e pareami che mi dicesse queste parole.

And Love appeared to tell me these words13

In short, we can see that

1. the language of love is not easy to understand;

2. that even when it appears to be understandable it is not exactly the same

language, for messages are uttered in Latin, which only confirms the diver-

sity of the respective linguistic spheres;

3. Love as language comes from the outside and posits itself in Dante’s heart,

making itself thus the centre of the cognitive circle.

In the above-mentioned book, which is a kind of testament of his views, Lot-

man says right at the beginning that the main problem within any semiotic sy-
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stem is its relation to the outside, the world which remains outside the

boundaries of this system, and secondly the relation between statics and dyna-

mics. It is my intention now to study some parts of the Vita Nuova considering

these premises in relation to quite a contrary ambition which Dante may have

set himself in search for a perfect new language, of which a little later.

The inside and the outside and the diversity of linguistic spheres become

especially evident in chapter XII. After Dante has been denied the beatifying

salutation of Beatrice, he invokes Love to help him understand the reasons. He

falls asleep and sees a young man in white – which perhaps leads us to think of

the young man equally dressed in a white robe who the women see when going

to Christ’s sepulchre. After some hesitations Dante recognises Love, for the

way the young man speaks reminds him of his previous utterances. And, alrea-

dy in the midst of a conversation, when Dante asks why Love weeps, the latter

tells him:
“Ego tanquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentie par-

tes; tu autem non sic.”

“I am like the centre of a circle, from which all parts of the circumference are

equally distant; but it is not so with you.”

I think that in order to better understand the statics and dynamics of the sy-

stem, it will be useful to distinguish between the different levels of discourse.14

There is the level of enunciation, that of Dante-the author, and the level of ut-

terance, that of Dante-the character. But the former includes both the copyist

and the glossator, although as I have said in the beginning, it is rather the level

of an exegetical scribe.

What does Dante-the author who actually presents himself not as an aut-

hor but a copista and glossator tell us? And how does he do it? If the real

Author15 of this book of memory is Love, he sometimes communicates truths

in Latin which Dante-the personage fails to understand:
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Allora, pensando a le sue parole, mi parea che m‘avesse parlato molto oscura-

mente; si’ ch’io mi sforazavo di parlare, e diceali queste parole: “Che e ciò, seg-

nore, che mi parli con tanta oscuritade?” E quelli mi dicea in parole volgari:

“Non dimandare piu’ che utile ti sia”. 16

When I pondered on his words, I thought he had spoken very obscurely, so

that I forced myself to ask him, “Lord, why have you spoken so obscurely to

me?” But he answered in my own language, “Ask no more than is useful to

you.”

So Dante himself admits that these languages are different. And – what is more

important – that this difference is a source of extra information which gives

more possibilities, more significations. In fact we see the translation of the

interior into a geometrical figure – that of the circle. Just in comparison, Paul

Valery’s Monsieur Teste measures his pain translating it into geometrical fi-

gures. Of course, Dante’s circle may be interpreted as a Sphere, the centre of

which is not measurable by man. Just to confront the end of the Commedia

where Dante compares himself to a geometrician who does not know “quel

principio ond’elli indige”17 – the principle from which it necessitates, by which

it is determined. Or that God who stands outside time is the centre to which all

times are present:
[…] il punto

a cui tutti li tempi son presenti.18

Or that Love always knows more than the lover does (in this case the death of

Beatrice). Anyway, the most important information that we get is that the dic-

tation of Love sometimes remains obscure and sometimes not, for shortly after

this interesting paragraph of non-understanding Love tells Dante-the-charac-

ter why Beatrice did not greet him and informs him how he should address her

in the form of verse and accompany it with music and send it to her – however,

not directly – but through Him, Love. Already before writing the De vulgari

eloquentia Dante shows us in the Vita Nuova that his aspiration is actually
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