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Renässansens retoriska kultur
“Ut pictura poesis” (Poesi är som målarkonsten) Horatius: Ars Poetica

Retoriken, eller studiet av vältaligheten beskriver och lär ut hur man på effektivaste sätt övertygar andra. Retoriken har sina rötter i antiken; konsten att tala väl och övertyga var nödvändig i
både Aten och Rom för de medborgare som ville aktiv påverka sin tids politik. Aristoteles beskrev och systematiserade de retoriska redskapen på 300-talet före Kristus och runt vår tideräknings början skrev romarna Cicero och Quintilianus handledningar i retorik som blev viktiga
dokument för renässansens lärde.
Bildningsbasen var sedan klassisk tid de tre disciplinerna grammatik, retorik och logik, men
där under medeltiden tonvikten lagts på logiken eller dialektiken - och då oftast i religionens
tjänst - sattes under renässansen fokus på retoriken. Renässanshumanisterna, med Petrarca som
anförare polemiserande mot det världsfrånvända spekulerande som den medeltida dialektiken
utvecklats till. De framhöll istället retorikens förmåga att genom argumentation påverka människor, både deras känslor och deras aktiva handlingar här och nu. Denna tanke återknyter till antikens syn på människans möjlighet att påverka sin situation genom aktiva handlingar. Retorikens starka förmåga att påverka ställde krav på utövarens etiska sinnelag; en god retoriker borde
enligt humanisterna (med stöd av Cicero), också vara en människa som för ett dygdigt liv, en vir
virtutis. Retoriken blev alltså en av de viktigaste delarna i studia humanitatis, de humanistiska
studierna.
Inte bara politiker och skribenter påverkades av humanismens syn på retorik utan också
bildkonstnärer och musiker. Bartolomeo Fazio, humanist från Florens, ansåg att konstnärer och
poeter var själsfränder och parafraserade Horatius: “det existerar en stor och djupgående överensstämmelse mellan konstnärer och poeter eftersom en målning ingenting annat är än en ordlös
dikt”. (Jämför citatet överst). Arkitekten, konstnären och teoretikern Leon Battista Alberti
(1404-1472), anknöt i sin handledning om målarkonsten De Pictura (1436) till ett flertal av den
klassiska retorikens tankegångar. Skriften i sig innehåller avsnitt med retoriska drag men också
direkta hänvisningar till retoriken: “Dessutom är det en fördel om de (d.v.s. konstnärerna) lär
känna poesi och vältalighet, ty dessa konster har många egenskaper gemensamma med
måleriet.” (s. 66)
Alberti var både teoretiker och praktiker. Han baserade sina skrifter, Om målarkonsten och
Om byggnadskonsten på studier av den antike arkitekten Vitruvius, men också på sina egna erfarenheter och iakttagelser som artist och arkitekt och hantverkare. Hans skrifter och hans arkitektur påverkade samtidens konstnärer och har genom konstnärlig succession påverkat eftervärlden
Man kanske rent av kan hävda att det som kallas för "god smak" i dag, har vi ärvt från kanonbildningen under den florentiska renässansen.
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Tre huvudtyper av retoriska språkhandlingar ägnade att övertyga klassificerades under antiken: docere, delectare och movere - att undervisa; att behaga eller roa; och att väcka starka
känslor hos åhöraren och entusiasmera denne. Dessa tre handlingar använder olika medel i argumenteringen: logos, argument som övertygar med förnuftsskäl; ethos, argument som övertygar genom talarens karaktär och trovärdighet; och slutligen pathos, de medel som övertygar genom att väcka starka känslor. Pathosargumentering, att övertyga med hjälp av språkets, kroppens och röstens emotionella medel ansågs av Cicero (som verkade som både jurist och politiker) vara det främsta av retorikens redskap, och pathosargument hölls också högt av renässanshumanisterna. Den florentinske kanslern Coluccio Salutati framhöll i ett tal : “För vad kan vara
viktigare än att kunna kontrollera medvetandets rörelser, att styra åhöraren dit man vill, och sedan leda henne tillbaka till den plats från vilken man fått henne att bryta upp, behagligt och med
kärlek”. (Minnestal över Petrarca). Här betonas att pathosargumentering bör ha stöd av en god
etik och retorns höga ethos.
Jag har valt några konstverk och texter från epoken för att belysa hur retorikens tänkesätt var
verksamma i bildkonst och litteratur. Termer jag använder är dels de allmänna retoriska, dels de
som används i Albertis traktat De Pictura, om bildkonsten. Bilderna är hämtade från Wikimedia
Commons.
Mantegna (1430-1506): Kristi begråtande, omkring 1490.
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Målningen visar den från korset nedtagne Kristus som sörjs av sin mor Maria och lärjungen
Johannes. Den döde frälsaren avbildas i ett brutalt förkortat perspektiv med realistiskt skildrade
sår i händer och fötter. Bilden har fångat mig genom det tydliga uttrycken för sorg hos de levande och genom den häftiga kontrasten mellan dem och den plågade, bleka, döda kroppen.
Alberti använder i De Pictura begreppet “istoria” – i korthet målningens komposition och den
berättelse som framställs. Han skriver: “En istoria kommer att röra betraktaren när gestalterna i
bilden tydligt visar sina känslor … Dessa känslor ger sig tillkänna genom kroppens rörelser”.
(s.53) Detta är exempel på pathosargumentering och handlingen movere, där vi fängslas just
genom att våra känslor sätts i rörelse. Väl avbildade känsloyttringar lockar fram vår förmåga till
empati och identifikation med de avbildade eller med situationen och vi påverkas då i den riktning som konstnären avsett. Här är avsikten att få betraktaren att begråta och begrunda frälsarens försoningsdöd.
Alberti framhåller att en istoria bör innehålla mångfald och variation, två retoriska dygder
som i talekonsten används för att förstärka argumentationen. I De Pictura ges som exempel att
konstnären bör skildra motsatser såsom gammal/ung, levande/död. Variationen kan också gälla
gester och blickar hos de avbildade. I målningen ser vi den gamla fårade kvinnan, ynglingen
Johannes och den döda kroppen, det är också motsats mellan den hårda marmorbänken och den
mjukt böljande draperingen. En viktig retorisk dygd, som också Alberti nämner är decorum,
känsla för det passande i situationen. Mantegna har iakttagit decorum i sin behandlingen av perspektivet, förkortningen är mildrad för att inte skymma ansiktet på den döde och dessutom täcker draperingen könsdelarna på den annars nakna kroppen. (Man kan också påpeka att draperingen tvärtom framhäver könet - men denna målning fanns i Mantegnas kvarlåtenskap och var
avsedd för privat bruk. Kanske decorum i så fall kan anses vara uppfyllt i den privata retoriska
situationen.)
Michelangelos Pietà från 1499
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Michelangelos Pietà, ett verk skapat av en tjugofyraåring, behandlar samma situation, Maria
hos den döde Kristus, men från en annan ståndpunkt. Situationen är här inte det privata rummet,
utan vi inbjuds offentligen att komma och beskåda den döde frälsaren som ligger utsträckt i Marias knä stödd mot hennes arm. En god retoriker anpassar sig till den givna retoriska situationen
och använder de för tillfället lämpliga medlen - det som på retoriska kallas för kairos; och
Michelangelos Pietà är avsedd för ett gravmonument åt en av kyrkans högsta ämbetsmän, en
kardinal. Denna retoriska ituation förklarar valet av en storslagen praktfull stil där den polerade
marmorn framhäver skönheten hos gestalterna, och överdådet i Marias rikt veckade dräkt. Kontrasten blir stor mot den slappa döda kroppens nakenhet och allvaret i stituationen.
Här är handlingen delectare i funktion: primärt ska vi fängslas av bildens skönhet för att sedan
ledas över till och bli varse andra mer pathosinriktade element. Då kan vi röras av skillnaden
mellan Marias utsträckta hand - antingen den riktas mot himlen eller mot oss - och mot den
döda handens riktning ner mot jorden. Bilden ställer en retorisk fråga om frälsningens mysterium.
Det som fängslat mig i denna bild är det minutiösa arbetet och den otroliga skönheten i gestalternas ansikten och dessutom harmonin i den döda kroppen. Alberti påpekar att man bör
skildra unga, vackra ansikten för att behaga. Här bidrar gestalternas ungdomlighet till att höja
abstraktionsnivån - Maria blir en urbild för kvinnan som sörjer sin döde son.
Ett ovanligt retoriskt stilgrepp är banderollen som jungfru Maria bär över bröstet, där har
Michelangelo signerat sitt verk: “Gjord av Michelangelo Buonarotti från Florens”, en signatur
som visar vilken hög uppskattning konstnären hade av sitt ethos - signaturen snarare höjer
konstfullheten i verket än sänker den.
Den självsäkerhet som Michelangelo visat när han signerade sitt mästerverk har ursprung i
samma tänkande som Pico della Mirandola (1463-1494) utvecklar i skriften De hominis dignitate, ”Om människans värdighet”, från 1488. della Mirandola driver tesen att människan har i sig
en inneboende förmåga att bli vad helst hon vill vara, vare sig det är någon av ytterligheterna
djur eller ängel. Talets inledning är utformat enligt klassiskt retoriska regler: i första stycket anropas åhörarna och tesen framläggs med stöd av exempel från andra filosofer. Tesen ifrågasätts
sedan i följande två stycken och exordiet, inledningen, avslutas med en retorisk fråga, varpå
tesen slås fast. Talaren har nu fastslagit sin ethos, sin förmåga till självrannsakan, och argumenteringen börjar. Argumenten är skenbarligen av logoskaraktär, och utgörs till stor del av exempla från filosofer, kyrkofäder och till och med muslimska auktoriteter. Men mängden av lyriska
och poetiska inlägg är stort och bidrar till talets starka pathoskaraktär, det är svårt att inte ryckas
med och instämma i tesen: Människan är i sanning ett stort underverk. Inget är omöjligt för en
människa!
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Denna syn på människan och hennes möjligheter är det vi förknippar med renässansens
människosyn. Exempla för oss blir universalgenier som da Vinci eller Michelangelo, som välvde kupoler, målade fresker och tavlor och högg bilder i marmor av det allra heligaste mysteriet i
kristendomen, och sedan prydde den lidande modern med en stolt signatur: Detta gjorde jag!
De två följande verken bjuder på retoriska paralleller: tydlig markering av ethos och decorum för att vinna oss: ett litterärt verk, Michel Montaignes Essais, och en målning av Sofonisba
Anguissola.
Inledningen till Michel Montaignes (1533-1592) Essais, med första utgåva 1580, är utformat
som ett brev till läsaren, vilket är en direkt etablering av den retoriska situationen - närhet och
direkt samtal. Vi försäkras först om författarens fullkomliga uppriktighet varpå följer en rad
ödmjuka påståenden. Det personliga tilltalet, underdrifterna och betoningen av det passande
stärker författarens ethos, varpå vi med välvilja och ett roat leende följer honom vidare i texten
och accepterar att författaren själv, är bokens ämne. Han har lyckats med handlingen delectare.
Montaigne med sin gedigna utbildning var väl bevandrad i retorikens landskap och kan så berömma sig själv och sin förmåga. Brevet avslutas med en ironisk blinkning (även det en klassisk
retorisk gest) åt mig som läsare: “Du har ingen anledning att använda din tid på ett så intetsägande och meningslöst ämne. Alltså farväl!” Efter en sådan hälsning är det omöjligt att inte läsa
vidare! Att märka är slutet av följande citat. “Här vill jag bli sedd sådan jag är, enkel, naturlig
och vardaglig, utan anspänd förkonstling; ty det är mig själv jag målar.” Även Montaigne drar
paralleller mellan ordens och bildens konst.
Sofonisba Anguissola, född i Cremona 1532, var en av de få berömda kvinnliga konstnärerna
under epoken, hon var en tid också verksam som hovmålare i Spanien. Trots denna status (eller
kanske på grund av den) var hon som kvinna tvungen att strängt vårda sitt ethos. I de många
självporträtten syns hon modest klädd och några av verken signeras med tillägget Virgo - jungfru. Decorum kräver att hon håller på de dygder som gällde för tidens kvinnor: kyskhet och tillbakadragenhet.
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Sofonisba Anguissolas Porträtt av Bernardino Campi är gjord när konstnären var ungefär 20
år. Den avbildar hennes lärare i måleri, Bernardino Campi, i färd med att måla ett porträtt av just
henne själv. Genom att måla detta lovtal till mästaren (som erkänns som den som format henne)
kan hon passa på att avbilda sig själv i stort format med bibehållande av decorum. Konstnärinnan själv är placerad i centrum och blickarna, både från den verkliga personen (avmålad) och
från det avmålade porträttet, går till oss betraktare och inbjuder till en fråga om verklighet och
sken. Vad ser Bernardino Campi egentligen, oss eller sin modell? Den retoriska situationen blir
till ett samtal, ett exempel på den retoriska gesten paradox, en ironisk lek av artisten. Och när vi
blivit intresserade kommer vi att stanna kvar och lägga märke till händernas placering. De är
exempel på variation enligt Alberti (vilket för övrigt också motivet är), men innehåller också en
touch av sensualism, av pathos: mannen har lagt sin hand på kvinnans bröst.
Dessa båda konstnärer, Montaigne och Anguissola är mycket väl medvetna om sitt värde, de
är som Pico della Mirandola säger placerade mitt i världen därifrån de har valt sin plats och
ifrån den utövar de sitt retoriska hantverk för att påverka oss.
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Albrecht Dürer (1471-1528), Självporträtt från 1500.
Som avslutning ytterligare ett självporträtt: Albrecht Dürer (1471-1528), Självporträtt från
1500. Bilden är signerad “Jag Albrecht Dürer från Nürnberg målade mig själv sålunda, med
oförstörbara färger, i en ålder av tjugoåtta år”
Retoriken i detta självporträtt
är av annat slag än i Anguissolas.
Dürer har inte dragit sig för att måla
sig enligt det sätt vilket på Kristus
framställs enligt traditionen. Han är
centralt placerad i bilden, som på en
ikon, han ser rakt på oss men handen
som först syns hållen i en välsignande gest smeker i verkligheten (!)
pälsbrämet på den moderiktiga rocken. En oväntad konstrast!
Det som fängslat mig är den självmedvetenhet bilden till förstone utstrålar, ett retoriskt utrop, ett exklamatio. Men sedan dras jag till det
som speglas i ögonen. Där ligger en
pathosargumentering, en tvekan, som
jag fortfarande brottas med. Vilken
är platsen att välja här i världen?
Alberti skriver i De Pictura:
“Jag råder därför den ambitiöse
konstnären att lära känna poeter, vältalare, och andra litteraturens män, ty
de kommer inte bara att ge honom
nya uppfinningar utan också hjälpa
honom att komponera sin istoria på ett vackert sätt. Därigenom kan han vinna namnkunnighet
och ära.” (s. 67) Citatet understryker bildkonstens nära samröre med och behov av retoriken:
Kunskap i retorikens medel hjälper konstnären till rykte och ära, viktiga aspekter för renässansmänniskan, men det är också en kunskap som hjälper konstnären till framgång när det gäller att avbilda världen och med sin konst påverka människor.
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