Den här texten är en inlämningsuppgift till en kortare kurs om kommunikationsteori och källor från
renässansen. Uppgiften var att få några sidor ur Alciatos bok med bilder och tänkespråk, (Emblematum liber,
1531) att passa in i John Fiskes prokrustesbädd Kommunikationsteorier från 1984.

Andrea Alciato, (1492-1550), italiensk jurist och författare, är för eftervärlden mest känd för
Emblematum liber, ”Emblemboken”, som utkom i flera upplagor under mer än ett sekel från
1531, och dessutom gav upphov till en mängd efterbildningar. Ett ”emblem” i Alciatos
bemärkelse, är en bild beledsagad av en kort text, tillsammans framställer de ett moraliskt
begrepp eller en religiös tanke på ett symboliskt/allegoriskt sätt. Emblemverken blev en stor
succé och sägs ha påverkat både litteratur och bildkonst under lång tid.
För Alciatos bildade samtid var emblemens innebörd klarare än för oss nutidsmänniskor som är
dåligt bevandrade i klassisk bildning. Emblemen alluderar på samtida texter och ordspråk, på mer
eller mindre kända myter, på dikter och berättelser ur verk från antiken.
Med hjälp av några enkla semiotiska begrepp som de presenteras av Fiske i
Kommunikationsteorier, en introduktion, skall jag belysa två emblem från Alciatos verk.
Semiotiken kan ses som en givande analysmetod, då den lägger vikt vid kulturell kontext.
Kulturhistoria och lingvistik och i detta fall renässansstudier är exempel på forskningsfält som
är till gagn vid semiotiska studier.
Ett meddelande, kan enligt Fiske definieras som ”en konstruktion av tecken som genom att
samverka med mottagarna skapar betydelser”. Ett ”tecken” står för ett ”objekt” i sinnevärlden, och
en mental föreställning skapas, en ”interpretant”. Den mentala föreställningen är beroende av
sociala och kulturella sammanhang, vilka kan skilja sig mellan sändare och mottagare. Dessa båda
parter, kodare och avkodare, utför enligt semiotiken en likvärdigt kreativ process.
Det existerar olika kategorier av ”tecken”: en ”ikon” liknar till största del sitt objekt, ett exempel
är ett foto. Ett ”index” har en associativ koppling till sitt objekt. En ”symbol” har ingen likhet med
objektet, utan är ett godtyckligt begrepp med en överenskommen betydelse, oftast specifik i en
given kultur. Tecken organiseras i högre system, ”koder". Koder hänvisar till något annat än sig själv
och de är beroende av en överenskommelse mellan användare. Ju fler gemensamma koder
”sändaren” har med ”mottagaren” desto bättre kan förståelsen bli. I en annan kultur med andra
erfarenheter och konventioner, kan avkodningen leda till missförstånd ”aberrativ avkodning”. Viktigt är att ta hänsyn till detta fenomen vid studier av epoker och
kulturer skilda från våra aktuella erfarenheter.

In deo laetandum - Om att glädjas i Gud.
Emblem 33, Augsburg 1531

Emblem trettiotre, ”In deo laetandum”, från Emblematum liber, den tidiga Augsburgutgåvan från
1531, (länk: Alciato at Glasgow) föreställer en ung naken gosse som högt över marken flyger på
ryggen av en fågel - den böjda näbben gör det troligt att det är en örn. En rent ikonisk läsning av
bilden ger inte mycket mer än så 1.

1

Bild och översättning hämtad från ”Alciato at Glasgow” http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/
emblem.php?id=A31a033

Aspice ut egregium puerum Iovis alite pictor
Fecerit Iliacum summa per astra vehi.
Quis ne Iovem tactum puerili credat amore?
Dic haec Maeonius finxerit unde senex.
Consilium mens atque dei cui gaudia praestant,
Creditur is summo raptus adesse Iovis.

See how the extraordinary painter has depicted the Iliacan boy
being carried through the highest stars by the bird of Jupiter.
Who would believe Jupiter to be touched by youthful love?
Tell us, from what has the old Maeonian fashioned these things?
Judgment and understanding of God give delights to him
who is believed to have been seized by Jupiter most high.

Om man utför en avkodning enligt gängse konventioner ("konventionaliserad avkodning"), kan
en nutidssvensk möjligen läsa bilden som Nils Holgersson flygande på örnen Gorgos rygg.
Avkodning av texten (som i princip är symbolisk kod) ger emellertid ytterligare ledning. Ord, som
”Iovis”; ”Iliacum” och epitetet ”Maeonius” indikerar för mig att emblemet har sin rot i antik antik
mytologi. Med lite kännedom om latinet och om Ovidius Metamorfoser och Iliaden kan jag i
nutiden undvika aberrativ avkodning genom att använda ”antikens paradigm” och så avkoda
emblemet som gossen Ganymedes som bortförs av Zeus i gestalt av en örn. För den bildade
samtiden var homeriska epitet och latin vardagsvara och myternas bildspråk var levande kunskap,
och en bildad renässansmänniska hade säkert avkodat Ganymedes och örnen utan att reflektera
närmre. Bilden har dock i senare utgåvor fått en inskription med namnet "Ganymedes" skrivet på
grekiska, kanske för att förtydliga.
I antik föreställning, och även hos vissa författare i den humanistiska rörelsen, representerade
Ganymedes och örnen en typ av kärlek mellan en äldre man och en yngling som kunde vara mer
eller mindre erotiskt laddad: en ”sokratisk kärlek”, som skildras exempelvis i Platons dialog
Gästabudet. Emblemets text tar ställning mot en sådan läsning,: ”Vem skulle kunna tro att Jupiter
blev rörd av kärlek till en gosse”. Alciato omförhandlar här en tidigare konvention av koden och
använder koder ur ett annat paradigm, det renlärigt kristna, (eller möjligen ett neoplatonskt
paradigm) och fördömer den sokratiska kärleken som sodomitisk synd. Det är i stället den
människa som finner tillfredsställelse i Gud, som lyfts upp mot himlen. en helt asexuell och
averotiserad avkodning, till skillnad från de tidiga humanisternas "sokratiska kärlek". Värt att
notera är att raden om gossekärleken censurerats bort på websajten som rekommenderas i
kursmaterialet. Censur kan också bidra till en aberrativ avkodning.

Genom att försöka sätta in hela emblemet, både text och bild i ett kulturellt sammanhang,
kontrollera översättningen samt försöka avkoda det med kunskap om tidens olika perspektiv (så gott
vi förmår) får vi en närmre begrepp om Alciatos mentala föreställningar rörande emblemet.

Adversus naturam peccantes - Mot dem som syndar mot naturen
Emblem 80, Venedig 1546

Ett udda emblem finns i Alciatos andra del av Emblematum liber. Emblemet har överskriften
”Adversus naturam peccantes” (Om dem som syndar mot naturen), och återfinns i Emblematum
libellus, (Den lilla emblemboken) tryckt i Venedig 1546. Emblemet är stympat i flera utgåvor så att
endast textdelen återstår och i några sena utgåvor ändrades bilden, möjligen för att den bröt mot
dekorum. I vissa utgåvor var emblemet helt borttaget. 2

Turpe quidem factu, sed & est res improba dictu,
Excipiat si quis choenice ventris onus.
Mensuram legisque modum hoc excedere
sanctae est, Quale sit incesto pollui adulterio

It is certainly foul as a deed but also a wicked thing to speak of, if
someone were to empty the burden of his bowels into a bushel-box.
This means exceeding the measure and limit of divine law
as it would be defiled by impure adultery.

Bilden föreställer en man som sitter på ett träkar och utför sitt behov. I bakgrunden syns en stad,
med kyrka, flera hus och något som liknar ett antikt tempel. Mannen verkar enkelt klädd.
Överskriften kan indikera avkodningen att mannen utför något vidrigt, ”en synd mot naturen". Det
är alltså ingen vardaglig situation som avbildas. För att komma närmre en rimlig avkodning får jag
ta hjälp av latinsk lexikon och göra en djupdykning i mina kunskaper om kulturhistoria gällande
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Bild och översättning hämtad från ”Alciato at Glasgow” http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/
emblem.php?id=A46a048

renässansens sexualiteter, filosofi och religiositet. Hjälp fann jag även på internet: en kommentar
till en 1600-talsutgåva av Alciato.3
Kommentaren hänvisar till Erasmus Adagia och Artemidorus drömtolkningsbok.
Femtonhundratalets lärde rörde sig i en kultur där dessa verk tillhörde bildningsarvet, sin tids
kulturkanon. Erasmus i artikeln citerade talessätt, ”Sitt inte på sädesmåttet”, är en kod för begreppet
”undvik sysslolöshet”. Alciato använder också denna betydelse i emblemet Desidia”,
( ”Sysslolöshet”). Men som i emblemet med Ganymedes, gör Alciato också här en förskjutning och
omförhandling av konventionen. I Artemidorus drömtolkningsbok avkodas mannen som gör behov
i sädesmåttet som en man som begår incest, men Alciato går vidare och låter emblemet gälla
"synden mot naturen", enligt tidens konvention täcknamn för sodomi. De franska utgåvorna har
också som överskrift på emblemet "Contre les Bougres" (Mot sodomiterna). Steg för steg kan vi så
försöka komma närmre Alciatos mentala föreställningar med hjälp av semiotisk analys.
En viktig lärdom för mig av analysen har varit att kommunikationen mellan olika användare av
tecken och koder, (eller med andra termer: sändaren (i detta fall Alciatio) och mottagaren (i detta
fall ”läsaren idag, Lars Magnusson”), påverkas av avstånd i tid och av skillnaden mellan våra
respektive kulturer.
För att undvika aberrativ avkodning av emblemen i Alciatos verk, krävs bland mycket annat,
insikter i renässansens tankevärld, i dess ikonografi, dess litteratur och litteraturkritik, det är
nödvändigt med insikter i epokens religiösa diskussion, kunskap om dess filosofiska system och
aktuella moderörelser. I och för sig står det oss dock fritt att avkoda verket aberrativt, att tolka det
fristående från sin tid och helt ur vårt nutida perspektiv. Frågan blir dock: av vilken anledning?
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