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tentisk» kunskap både när det gäller det individu
ella förflutna och den omgivande samhälleliga 
verkligheten. Denna blockering eller alienation 
framstår som resultatet av en aktiv förträngning. 
En klyfta uppstår mellan vad Meyer kallar »den 
kontinuerliga tiden», »den sanna kunskapens tid» 
och tiden i medvetandet, vilken är diskontinuerlig 
och innebär ett reproducerande »om och om igen 
av samma belysta fragment ur det förflutna». Vad 
som skiljer Hans nådes tid från de tidigare roma
nerna är, att alienationen här framstår som absolut. 
I de tidigare romanerna förelåg ändå en möjlighet 
för individen att medvetet söka sig tillbaka i det 
förflutna och »återupprätta det förlorade kontinu- 
um». I Hans nådes tid »framställs medvetan
det [...] enligt själva sitt väsen som en barriär mot 
den sanna kunskapen, dvs. mot den kontinuerliga 
tiden». På motsvarande sätt förhåller det sig med 
språket. I de tidigare verken hade ett »autentiskt» 
språk framstått som möjligt, åtminstone som »en 
enastående betecknande handling». I Hans nådes 
tid däremot, är språket »per definition ett instru
ment som skapar och förmedlar ett alienerat med
vetande [...]»  Det finns säkert fog för påståendet 
att Hans nådes tid markerar en förskjutning i pes
simistisk riktning, men jag har svårt att se att Mey- 
ers begrepp sexercis egentligen bidrar till att klar
göra vari förskjutningen består.

Även om jag här genomgående framfört kritiska 
synpunkter mot Meyers bok, vill jag till sist gärna 
framhålla att kritiken inte speglar en genomgåen
de negativ uppfattning av hans arbete. Snarare 
förhåller det sig så, att Meyer genom sitt teoretis
ka grepp på ämnet och sina ofta överraskande 
synpunkter i hög grad stimulerar till kritik och 
diskussion. Hans bok kan betraktas som ett kon
troversiellt och långtifrån likgiltigt bidrag till 
Eyvind Johnson-forskningen.

Stig Bäckman

Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in 
Deutschland 16 20 -188 0 . Herausgegeben von Eber
hard Lämmert und Hartmut Eggert, Karl-Heinz 
Hartmann, Gerhard Hinzmann, Dietrich Scheune
mann, Fritz Wahrenburg. (Neue Wissenschaftliche 
Bibliothek 4 1) Kiepenheuer & Witsch, Köln-Ber
lin 1971. [Förkortas I]

Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in 
Deutschland seit 1880. Herausgegeben von Eberhard 
Lämmert und Hartmut Eggert, Karl-Heinz Hart
mann, Gerhard Hinzmann, Dietrich Scheunemann, 
Fritz Wahrenburg. (Neue Wissenschaftliche Bib
liothek 80) Kiepenheuer & Witsch, Köln 1975. 
[Förkortas II]

Med de två stadiga banden Romantheorie doku
menterar Eberhard Lämmert och hans medarbeta
re romanteorins historia i Tyskland från 1620 fram 
till våra dagar.

Föregångare saknas inte. 1965 gav Volker Klotz 
ut ett litet samlingsverk Zur Poetik des Romans i 
serien Wege der Forschung och samma år kom Nor
bert Millers Romananfänge. Versuch zu einer Poetik 
des Romans. 1968 ederade Reinhold Grimm Deut
sche Romantheorien. Beiträge zu einer historischen 
Poetik des Romans, som innehåller 17 representati
va studier tili den tyska romanens teori och teknik. 
I sin vitala inledning understryker Grimm, att bo
ken skall dokumentera »auf welcher Weise eine 
umfassende historische Betrachtung dem Wesen des 
Romans und einer allgemeinen Romantheorie ge
recht werden könne» (s. 8). Grimms antologi 
spänner också från barockromanen fram till 1940- 
och 50-talens tyska roman.

Men det nya med Lämmerts företag är att här 
återges de historiska texterna -  låt vara i utdrag -  
och vi får alltså verkligen en antologi, en samling 
av romanteorier, inte bara en samling studier över 
romanteorier och romanteoretiker.

Ambitionen hos utgivarna har varit att till text
urvalet foga inledningar, som visar de litteraturpo
litiska, socialpedagogiska och genrehistoriska 
sammanhang, i vilka texterna inordnar sig anting
en somparadigm eller som undantag (I, s. xv). Det 
är under lång tid -  3 50 år -  som romanen debat
terats i Tyskland: det tidigaste textprovet är häm
tat ur John Barclays latinska roman Argenis (1621), 
översatt till tyska av Martin Opitz 1626, och de 
sista textproven är ur Hans Magnus Enzensbergers 
Der Kurze Sommer der Anarchie (1972) och Uwe 
Johnsons Vorschläge zur Prüfung eines Romans från 
1973 ·

Texten ur John Barclays roman är ett inlägg, där 
romanens didaktiska och moraliska betydelse un- 
derstrykes:

»Ich / sagt er / wil ein weitläufftige Fabel in 
gestalt einer Historien herauss butzen. In dersel
ben will ich wunderliche Geschichte erzehlen / 
vnd allerley Schlachten / Heurathen / Blutver- 
giessen vnd Frewde mit seltzamer Verlauffung 
durcheinander mengen. Die angeborne Eytelkeit 
der Menschen wird jhnen ein Lust zum lesen 
machen / vn sie werden desto fleissiger vber mei
nen Sachen seyn / wann es kein Ansehen wird 
haben als ich sie zu lehre / oder jhnen etwas zu
verweisen begehrte. Ich wil jhre Gemüter mit be- 
schawung vieler Sachen / gleichsamb als mit einer 
gemahlten Landschafft / sättigen. Also werde ich 
durch Vorbildung der Gefahr Barmhertzigkeit / 
Forcht vnd Schrecken bey jhnen erregen: wah sie 
hernach im Zweifel stehen / wil ich sie widerumb 
auffheben / vnd mit dem hellen Wetter meines



G e m ü te s  das V n g e w itte r  vn d  V erw irru n g  dess 

jh r ig e n  v e r tre ib e n .»  (I, s. 4)

Här framhäves helt enkelt den goda och trovär
diga berättelsens verkan som katharsis för läsaren, 
som härigenom uppfostras till dygd och självkän
nedom. Det gäller att propagera för genren, att 
visa dess moraliska nytta och betydenhet. Roma
nen stod i skuggan av eposet och skulle länge 
fortsätta att göra så. Utgivaren framhåller träffan
de, att vad som ända fram till 1680-talet känne
tecknade de romanteoretiska bemödandena i 
Tyskland var försök att legitimera genren (I, s. 1).

Trehundrafemtio år senare diskuterar Enzens- 
berger i sin dokumentaristiska kollektivroman, 
hur historia, roman och vetenskap förhåller sig till 
varandra. Han konstaterar om sin romangenre:

»Der Roman als Collage nimmt in sich Repor
tagen und Reden, Interviews und Proklamationen 
auf; er speist sich aus Briefen, Reisebeschrei
bungen, Anekdoten, Flugblättern, Polemiken, 
Zeitungsnotizen, Autobiographien, Plakaten und 
Propagandabroschüren. Die Widersprüchlichkeit 
der Formen kündigt aber nur die Risse an, die sich 
durch das Material selber ziehen. Die Rekonstruk
tion gleicht einem Puzzle, dessen Stücke nicht 
nahtlos ineinander sich fügen lassen. Gerade auf 
den Fugen des Bildes ist zu beharren. Vielleicht 
steckt in ihnen die Wahrheit, um derentwillen, 
ohne dass die Erzähler es wüssten, erzählt wird.» 
(II, s. 397)

Dokumenten räcker inte, berättaren måste till 
för att sammanfoga helheten. Berättarens fantasi, 
säger Enzensberger vidare, kan komma sanningen 
lika nära som de fakta dokumenten meddelar. I sin 
för denna antologi nyskrivna betraktelse ställer 
Uwe Johnson stora krav på romanen: den måste ge 
nya händelser och nya kunskaper.

»[Der Roman] ist ein Angebot. Sie bekommen 
eine Version der Wirklichkeit.» (II, s. 402)

Det är symptomatiskt att det både i början och 
slutet av denna kavalkad romanteoretiska skrifter 
är romanförfattare, som uttalar sig om sitt yrke. 
Och i själva verket går det som en lång röd tråd 
genom antologierna fackmässiga uttalanden av re
presentativa romanförfattare. Jag nämner namn 
som Wieland, Goethe, Schlegel, Novalis, Jean 
Paul, Achim von Arnim, Karl Gutzkow, Eichen
dorff, Otto Ludwig, Friedrich Spielhagen, Gustav 
Freytag, Theodor Fontane, Jakob Wassermann, 
Thomas Mann, Alfred Döblin, Robert Musil, 
Herman Broch; alla är de specialister på the craft 
of fiction. Det vore en lockande uppgift att under
söka om och i så fall i vilka avseenden en roman
författare är bättre lämpad än andra att skriva ro
manens teori.

Som ovan nämnts präglades den tidiga roman
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debatten i stor utsträckning av försök att göra 
romanen salongsfähig inför de angrepp av mora
lisk och estetisk art som gjordes. Ännu 1698 kun
de G. Heidegger i sin Mythoscopia romantica fast
slå, att »wer Romans list / der list Lügen» (I, s. 51). 
Överhuvudtaget ville Heidegger göra rent hus 
med all fiktionsdiktning. Hans discours granska
des: han fick ett halvhjärtat stöd av den store 
Leibniz men fick vasst svar på tal av N. H. Gund- 
ling. Den senare kunde hänvisa till Huets beröm
da Traité de l’Origine des Komans och påvisade att 
Heidegger inte kunde skilja på fiktion och lögn: 
»weiss also keinen Unterscheid zumachen inter 

falsum dicere, & mendacium dicere; inter fingere & 
mentiri» (I, s. 59).

Romanens moraliska och didaktiska möjligheter 
står alltså i centrum för det första avsnittet av 
Lämmerts antologi. I nästa avsnitt ( 17 15 - 17 9 6 )  in
lemmas romanen till slut i genrernas hierarki som 
likvärdig eposet. Brevromanen med dess psykolo
giska fördjupning och berättartekniska finslipning 
innebär den stora förnyelsen av romanen under 
1700-talet. Frågor om genrernas förhållande till 
varandra dryftas och mot slutet av seklet överflö
dar prov på den blandning av genrerna som ut
märker inte bara förromantiken utan också roman
tiken.

Att den nya romanens ljus kom från England, 
därom vittnar Richardsons och Fieldings stora po
pularitet. De inte bara översattes, utan fungerade 
allmänt som mönster; ett trohjärtat exempel ger J. 
T. Hermes första roman Geschichte des Miss Fanny 
Wilkes (17 66), som bär den insmickrande underti
teln »So gut als aus dem Englischen» (I, s. 120). 
Det viktigaste större romanteoretiska arbetet i 
Tyskland under 1700-talet torde vara F. von 
Blanckenburgs Versuch über den Roman (1774) och 
några korta avsnitt ur denna ingår självfallet i anto
login.

Den dramatiska romanen eller dialogromanen 
fick redan under förromantiken en fast position i 
den tyska romanlitteraturen (jfr t. ex. Hase, Engel, 
m. fl.), något som Eva D. Becker visat, men man 
vände sig också mot en dylik blandning av genrer. 
Ett exempel på den senare inställningen erbjuder 
Goethe, när han diskuterar frågan i sin Wilhelm 
Meisters Lehrjahre; han vill hålla såväl roman som 
drama inom gränserna för deras respektive genre.

Ett synnerligen viktigt avsnitt i Lämmerts anto
logi illustrerar den romantiska romanen och ro
manteorin 179 6 -18 30 . Här finner man framför 
allt hos Novalis och Friedrich Schlegel men också 
hos Jean Paul den uppfattningen, att romanen är 
den genre som har möjlighet förena de olika gen
rerna. En böjelse för syntes utmärker den moder
na romantiska litteraturen. Det frikostiga Schlegel- 
urvalet omfattar också ett par sidor ur Eichners 
edition av Schlegels Literary Note-books, där ett
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fyrverkeri av iakttagelser och uppslag gnistrar och 
sprakar.

Men ännu 18 19  kom Carl Nicolais Versuch einer 
Theorie des Romans. Erster Theil, som framhåller 
romanens didaktiska och moraliska betydelse i 
formuleringar som erinrar om diskussionerna un
der 1600- och 1700-talen. Författaren konstate
rar:

»Daher ist denn der gute Roman ein Impuls 
für die Menschen, ihnen zu zeigen, nicht wie sie 
sind, sondern wie sie seyn sollten, und ein Roma
nendichter hat nichts angelegentlicher zu be
obachten, als dass er diesen Zweck nie aus den 
Augen verliert, dass die Glut der Phantasie ihn 
nicht hinreisst, aus seiner Individualität in Scenen 
sich zu verirren, welche dem Dritten nicht an
sprechend, nicht erwärmend, nicht belehrend 
sind.» (I, s. 250)

Romanen behandlas också av Schelling i Philo
sophie der Kunst, som representeras med några si
dor, liksom en stump ur Hegels föreläsningar i 
estetik, där romanen skärskådas med utgångs
punkt i Cervantes Don Quijote.

Romantikernas Goethebeundran svalnade och 
man tröttnade så småningom på Walter Scott. År 
1832 dog både Goethe och Scott och detta årtal 
fick för romanens historia samma betydelse som år 
1830 för den politiska historien, konstaterar 
Hartmut Eggert. Mot den historiska romanen 
ställde das junge Deutschland samtidsromanen 
och man krävde en tendensroman, genom vilken 
man kunde uppnå politisk verkan (I, s. 285). I sina 
betraktelser över roman och politik från 1833 ser 
Heinrich Laube med ovilja på romangenren över 
huvud, som han kallar för tyskens dagliga bröd. 
Men, ett folk,

»das viel erzählt, thut nicht viel, ein entschlos
sener, schnell handelnder Mann spricht wenig, 
wer viel Redens vom Handeln macht, ist nie ge
fährlich. Unser Romanenwuth geht parallell mit 
unserer geschichtlichen Stellung.» (I. s. 293)

Men om nu tyskarna älskar romanen så, menar 
Laube, varför utnyttjar man då inte detta? Var
för fordrar man då inte av Tysklands roman
författare, »dass die neue Welt sich abspiegele in 
den Erzählungen» (I, s. 294). Samhället har för
ändrats, men dess poesi förblir vid det gamla. 
Ungdomen har förändrats, atmosfären har fyllts 
med nya idéer och redan känner miljoner män
niskor hur det rycker i dem av längtan att handla, 
»begierig hören sie hier und da von socialer 
Umgestaltung, die mit der politischen Hand in 
Hand gehe — fünfzehn Romane, und die Millio
nen sind auf den Weg gebracht; wer schreibt sie?» 
(I, s. 294 f). Och två år senare dundrar Ludolf 
Wienbarg: »Mein Held müsste ein Zeitgenosse

sein, mein Roman ein zeitgeschichtlicher. Roma
ne, welche dieses nicht sind, halt ich für faule 
Fische. [ ...]  Die historischen Romane sind solche 
faule Fische. [ ...]  Greifft in die Zeit, greifft in 
euren eigenen Busen» (I, s. 295, 298). Laube och 
Wienbarg var kritiker och estetiker; den mest be
kante av das junge Deutschlands romanförfattare, 
Karl Gutzkow, är också representerad med en 
rad utdrag ur sina romanteoretiska skrifter. En av 
dem bär den sympatiska titeln Appelation an den 
gesunden Menschenverstand och är underrubricerad 
som »sista ordet i en litterär stridsfråga». Strids
frågan gällde Gutzkows roman Wally, men det var 
inte Gutzkow som fick sista ordet i den frågan. 
Han häktades och fick tillbringa tre månader i 
fängelse.

Första delen av Lämmerts antologi avslutas med 
bidrag av romanförfattarna Otto Ludwig, Friedrich 
Spielhagen och Theodor Fontane. Ludwigs och 
framför allt Spielhagens studier över berättartek
nik har ju sedan länge kommit att ingå bland de 
kanoniska skrifterna till den tyska romanens teori 
och teknik och blivit föremål för åtskilliga special
studier. Fontane, som avgjort är den störste ro
manförfattaren av dem och som för närvarande är 
ett synnerligen aktuellt forskningsobjekt, repre
senteras med sin intressanta recension av Gustav 
Freytags Die Ahnen. I det sammanhanget ger Fon
tane några kloka betraktelser över sin samtids mo
derna roman. Romanen skall tala till vår fantasi 
och till vårt hjärta, den skall stimulera och inspire
ra utan att uppröra.Den skall lära och förnöja — en 
sant horatiansk estetik:

»Der Roman soll ein Bild der Zeit sein, der wir 
selber angehören, mindestens die Wiederspiege
lung eines Lebens, an dessen Grenzen wir selbst 
noch standen [...].»  (I, s. 363)

Dock vill Fontane, som är blidare än företrädar
na for das junge Deutschland, medge undantag 
från regeln och accepterar tre romantyper, som 
har rätt att ignorera frågan efter århundrade och 
slå upp sina tält var och när som helst. Det är den 
dramatiska romanen, den romantiska romanen 
och den historiska romanen. Härmed vidgas vis
serligen Fontanes romandefinition på ett nästan 
motsägelsefullt sätt, men blir i gengäld betydligt 
mera verklighetsnära och framför allt mer använd
bar på Fontanes eget författarskap. Jag tänker på 
hans mästerliga berättelse Schach von Wuthenow, 
som utspelas i den tyska romantiken under Napo- 
leonkrigen och som med sin lidelsefulla konflikt 
står dramat nära.

Efter Goethe och Scott torde ingen annan för
fattare så eftertryckligt ha influerat den tyska dis
kussionen om romanen som Zola, framhåller Eg
gert (II, s. 1) och presenterar en rad inlägg för och 
emot Zola: Hillebrand, Brandes, Bölsche. I an-
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slutning till dem finner vi också Engels och hans 
bekanta brev från 1888 till Margaret Harkness om 
hennes roman City Girl. Där vädrar han synpunk
ter på tendensromanen, synpunkter som C. J. L. 
Almqvist skulle skrivit under. Engels lugnar för
fattarinnan med att han inte alls ogillar att hon inte 
skrivit »a ’Tendenzroman’ as we Germans call it, 
to glorify the social and political views of the au- 
thor. That is not at all what I mean. The more the 
opinions of the author remain hidden, the better 
for the work of art» (II, s. 30). Och Engels bekän
ner också, att för honom är Balzac en vida större 
mästare än Zola. -  Arno Holz påpekar å sin sida, 
att praktikern Zola innebär ett framsteg, medan 
teoretikern Zola betyder ett stillastående.

Leo Bergs artikel om framtidsromanen (obs! 
icke Science fiction!) ställer eposet mot den samti
da kulturen. Den moderna staden kan varken epos 
eller roman göra rättvisa, det är förbehållet dramat 
och det är alltså dystra utsikter för framtidsroma
nen. Ur Jakob Wassermanns Die Kunst der Erzäh
lung följer ett representativt avsnitt.

Det är också intressant att finna Rilke som ro
manrecensent. Han skrev en fin och inlevande 
anmälan av Thomas Manns Buddenbrooks så ti
digt som i april 1902; märk den välvilliga och 
något beskyddande inledningen: »Man wird sich 
diesen Namen unbedingt notieren müssen» (II, s. 
76). -  Båda bröderna Mann är representerade 
som romankritiker: Heinrich med bl. a. en studie 
om Flaubert och Thomas med betraktelser över 
»Entwicklungsroman» och sin egen Joseph und 

seine Brüder.
Nästa period i den tyska romanteorins historia 

blir 19 10 -19 4 5 , en föga hanterlig period, där poli
tiken och inte estetiken dragit gränserna. Mitt un
der brinnande krig publicerade Georg Lukacs Die 
Theorie des Romans i Zeitschrift fü r Ästhetik und 
Allgemeine Ku nstwissenschaft 19 16 .

Hans arbete är försett med underrubriken »Ein 
geschichtsphilosophischer Versuch über die For
men der grossen Epik». Ur detta presenteras någ
ra avsnitt, där författaren visar ironins betydelse 
för den stora epiken. Däremot berörs underligt 
nog inte Lukacs romantypologi med synpunkterna 
på den problematiske romanhjälten, som sedan 
Goldmann tog upp och vidareförde i sin romanso
ciologi. Men i gengäld följer flera utdrag ur Lukacs 
marxistiska arbeten.

Från 1920-talet hör också en rad betraktelser av 
romanförfattare om romanen: Kolbenheyer, Döb- 
lin, Musil, Broch m. fl. Jag har redan varit inne på 
frågan om romanförfattaren som romankritiker 
och litteraturhistoriker; jag tillägger bara att just 
under 20-talet en rad anglosaxiska romanförfattare 
skrev auktoritativa böcker om romanens hantverk: 
Lubbock, Muir, Förster, Phyllis Bentley etc.

En intressant och uppmärksammad uppsats är

Jakob Wassermanns studie från 1926 »Kolportage 
und Entfabelung», där diktaren menar att vi vad 
romanen beträffar befinner oss i en period av 
»Entfabelung» (II, s. 143). Wassermann pekar på 
bl. a. Prousts romanverk, och Lämmert framhåller 
med rätta, att begreppet Entfabelung (»avfabling») 
i själva verket karakteriserar ett viktigt drag i 
1900-talets romankonst: det yttre skenet kommer 
i andra hand medan beskrivningen och reflexionen 
och utläggningen kommer i första.

1930-talet och första hälften av 1940-talet ka
rakteriseras av att flertalet betydande tyska diktare 
och kritiker hindrades verka inom Tysklands grän
ser och i stället emigrerade: Thomas Mann, 
Feuchtwanger, Döblin, Brecht var i exil i USA och 
Lukacs i Sovjetunionen. Resultatet märker man 
också i en forskningsöversikt som Walter Pabsts 
»Literatur zur Theorie des Romans» i Deutsche 
Vierteljahrschrift i960: en rad verk ur exiltysk 
och utländsk forskning från 1930-talet och andra 
världskriget, som varit okända i Tyskland, intro
duceras och presenteras nu.

Från 1950-talet har både inom D D R och Bun
desrepublik Deutschland förts romanteoretiska 
diskussioner, som delvis skilj t sig åt avsevärt. Till 
detta ger Lämmert följande kloka kommentar, att 
man härigenom kan avläsa hur

»hier insbesondere der Innovationsdruck, der auf 
einer auftragslos entstehenden Literatur unter mo
dernen industriellen Bedingungen lastet, und 
dort die Direktiven, unter denen nur politisch 
förderliche Literatur mit unbehinderter Veröf
fentlichung rechnen kann, auch der Romantheorie 
derart unterschiedliche thematische Bedingung
en vorgeben, dass nicht nur ein getrennter Mei
nungsaustausch, sondern auch voneinander abge
sonderte Diskussionsstoffe und Argumentations
gewohnheiten entstehen»(II, s. xv)

Under alla förhållanden måste, menar Lämmert, 
särskild uppmärksamhet anbefallas åt närmanden 
mellan teser och textgrupper.

Under vandringen genom romanteoriens och 
romankritikens historia stöter man gång på gång 
på ord om romanens kris och romanens död. De 
onda profetiorna och diagnoserna dyker upp både 
på 1920-talet och 1960-talet. Men romanen är en 
märkvärdigt seglivad genre och var gång det ryktas 
om dess död, visar det sig att ryktet är betydligt 
överdrivet. Men det hör till att ryktet skall gå. 
Man kan också uttrycka det som Lämmert gör: 
»Tatsächlich scheint die Krise des Romans in un
serem Dokumentationszeitraum ein fester Be
standteil seiner Theorie zu sein» (II, s. xvi).

Tysk romanhistoria och tysk romanteori är re
dan rent kvantitativt ett väldigt område och det är 
begripligt, att utgivarnas urval inte kan tillfreds
ställa alla i full utsträckning. För egen del tycker
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jag nog, att t. ex. Käthe Hamburger kunde ha re
presenterats. Och framför allt saknar jag Wolfgang 
Kayser; han förekommer visserligen i bibliogra
fien, men han hade onekligen varit värd utrymme 
också i själva texten.

Men det är småaktigt att knota inför ett annars 
så generöst och så väl kommenterat urval, som ger 
läsaren en sådan uppsjö på originella, kloka och 
briljanta uppslag, teser och tankar. Det är ett ut
omordentligt nyttigt arbete, och det är med stilla 
lycka man erfar, att utgivarna förbereder motsva
rande volymer om fransk och engelsk romanteori.

Bertil Romberg

Romanteori og romananalyse. Redigeret af Merete 
Gerlach-Nielsen, Hans Hertel, Morten Nojgaard. 
Odense Universitetsförlag 1977.

Romanteori og romananalyse har vuxit fram ur Ro- 
manproblemer, som 1968 utgavs som festskrift till 
Köpenhamnsprofessorn Hans Sorensen. Roman- 
problemer omfattar 24 uppsatser, av vilka 10 med- 
tagits i den nya volymen, som dessutom rymmer 8 
nyskrivna bidrag. De 18 uppsatserna är fördelade 
på tre avdelningar:

1. Romananlyse — nogle grundbegreber og arbejds- 
metoder. Denna avdelning presenterar »grundbe
greber, procedurer og praktiske modeller for den 
der vil arbejde mere systematisk med romananaly
se» (s. 7).

2. Romanteoretiske problemer. Här behandlas 
»nogle principielle og teoretiske problemområder 
omkring romanens förankring i tid og rum og 
omkring fortaellingens og fortaellerens skiftende 
placering mellem virkelighedsreference og fiktivi- 
tet» (s. 8).

3. Punkter og linjer i  romanens historie. I denna 
avdelning studeras »hovedlinjer og hovedvaerker 
i romanens lobende forvandlingshistorie; der er 
lagt saerlig vaegt på genrens konstitutionsperiode 
fra 1500-tallet til 1700-tallet og på dens nyeste 
metamorfoser og omkaedninger fra nouveau roman 
og antiroman til fornyet realisme og dokumenta- 
risme» (s. 8).

Den första avdelningen domineras av Morten 
Nujgaards båda studier »Romanens meddelelsesi- 
tuation» och »Psykologi i romanen». Den första 
uppsatsen har underrubriken »Nogle grundpro
blemer i romananalyse» och har delvis sin ut
gångspunkt i Nojgaards stora arbete Litteraturens 
univers från 1975.

Inledningsvis framhåll-er Nojgaard -  liksom för 
övrigt Staffan Björck i Romanens formvärld — svå
righeten, för att inte säga orimligheten, i att försö
ka ge en romandefinition, som utan att vara vid till 
meningslöshet verkligen täcker romanens skif
tande former och stoff.

Nojgaard försöker i stället komma åt den mo
derna romanens särprägel genom att ta fram be
stämda egenskaper hos vissa texter, som gör, att 
man »med rimelig grad af enighed» kan karakteri
sera dem som romaner. Det finns vissa yttre drag, 
signaler, som med det samma talar om vad det är 
för slags bok vi har framför oss. Signalerna kan 
vara typografiska (t. ex. Norstedts klassiker), 
grammatiska (romanens viktigaste grammatiska 
signal är att den är avfattad i episktpreteritum) och 
semantiska (titelbladsangivelse, introduktion, 
tidsangivelser, autenticitetsbefrämjande inslag). 
Men viktigare är de drag, de grundläggande struk
turelement, som visar i vilken »meddelelsesitua- 
tion», som romanen vill placera oss. Nojgaard vi
dareutvecklar den vanliga kommunikationsmodel
len: avsändare/författare -  budskap/verk -  motta- 
gare/läsare. Han gör ockå den gamla och självklara 
uppspaltningen i författaren (den verklige avsän
daren) och författarpersonen (en röst i texten) el
ler implicit författare. I anslutning härtill har han 
en instruktiv genomgång av problemen kring för
fattarens närvaro i verket, synvinkeln, distans, etc.

Men det är när han kommer in på läsaren, motta
garen, som han presenterar sin stora nyhet. I varje 
text, menar Nojgaard, finns också inbyggd en mot
tagare, en adressat, en implicit läsare, som texten 
hänvänder sig till. Liksom det finns en författar- 
person, så finns det en läsarperson. Hur denna 
läsarperson är beskaffad kan tyckas vanskligt att 
bestämma, men Nojgaard ger en praktisk vägled
ning: försök finna vilken kulturell nivå författaren 
förutsätter hos sina läsare (ordval, främmande 
språk m. m.).

Hur väntas då läsarpersonen hålla sig till förfat
tarens verk? Nojgaard skisserar tre olika »läsar- 
hållningar»:
A. Den accepterande hållningen, dvs. den där lä
saren förhåller sig positiv till det berättade. Ex.: 
Rousseau, La Nouvelle Héloise.
B. Den avvisande hållningen. Förekommer i t. ex. 
den satiriska romanen, där den avvisande inställ
ningen ofta uttrycks indirekt. Ex.: Thackeray, Va
ni ty Fair.
C. Den neutrala hållningen, som torde överväga. 
Ex.: Robbe-Grillet eller Mauriac.

Tankarna om författarperson och läsarperson ap
plicerar Nujgaard i tillämpliga delar och nya kons
tellationer på Madame de La Fayettes La Princesse 
de Cléves, när han i uppsatsen »Psykologi i roma
nen» ställer upp en allmän modell för psykologisk 
romananalys. Hans Boll Johansens »Sproget, 
logikken og romanens teori» har underrubriken 
»Balancen mellem teori og empiri i modelltaenk- 
ningen». Den har en ypperlig introduktion om vad 
en modell egentligen är och hur den syftar till 
åskådlighet och förändring. Han anknyter i fort


