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den litterära dokumentarismen på det hela taget, 
har kulminerat så påtagligt och tilldragit sig så stort 
intresse under senare tid» (s. 256).

Hallberg håller vad han lovar och mer till. Hans 
grundliga och uppslagsrika genomgång av den do
kumentariska berättarkonsten behandlar både fak
tareportage och ren fiktion och framför allt gräns
området dem emellan. De frågeställningar han 
behandlar, kommer igen -  som så många andra -  i 
Hans Hertels stora uppsats, som avslutar volymen.

Hans Hertel svarar för två bidrag till volymen; 
det ena är »Anti-roman og selvopger», som be
handlar Moravias roman Uattenzione och dess be- 
rättarproblematik, det andra är den 100-sidiga 
uppsatsen »Romanens krise (?) og det episke be
hov», som har undertiteln »Tendenser i 1960’er- 
nes og 7o’ernes roman og romanteori i litteratur- 
sociologisk belysning».

Hertels första uppsats vidgar sig från att behand
la Moravias roman till att ge synpunkter på den 
moderna romanen och berättarens roll över hu
vud; romanen som anti-roman och meta-roman 
diskuteras med sakkunskap och överblick.

Samma egenskaper utmärker Hertels andra 
uppsats som är en ambitiös, lärd och klar översikt, 
som otvivelaktigt hör till de mest vägande bidra
gen i boken. Hertel tar här sin utgångspunkt i den 
omstrukturering av romangenren, som ägt rum 
genom antiromanens och dokumentarismens ut
veckling. Han karakteriserar sin uppsats som 
»presentation of nogle hovedtendenser isaer i 
skandinavisk, fransk og angelsaksisk roman, ro
mankritik og romanforskning siden 6o’erne -  med 
beskeden skaeven til andre lande og kunstarter» 
(s. 320).

Hertel diskuterar först (I) den litterära institutio
nen och dess dubbla karaktär och tar sedan i stora 
avsnitt upp (II) romanens generella strukturnivå, 
(III) romanens problem rörande materiell produk
tion och litteraturekonomi, dvs. romanen, bok
marknaden, publiken, (IV) frågor kring romanens 
genrer; romanforskning och romankritik, antiro- 
man och metaroman, och slutligen (V) den mo
derna romanens utveckling och position.

De täta dödförklaringarna av romanen och talet 
om romanens kris -  som Lämmert f. ö. påpekat 
numera får anses ingå som en fast beståndsdel i 
varje aktningsvärd roman teori -  har ingen vän i 
Hertel, som upprepade gånger talar om det episka 
behovet. Han vill också ha kvar berättaren; han 
menar, att det finns en i ögonen fallande konstans i 
både det episka behovet och i den episka grundsi
tuationen: någon berättar för någon. Hertel citerar 
också Kampmanns fyndiga Voltairetravesti: »hvis 
fiktionen ikke eksisterede, ville man opdigte den» 
(s. 3 54)·

I slutavsnittet summerar Hertel några huvud

punkter i romanens utveckling och omstrukture
ring, bland vilka han särskilt uppehåller sig vid

omfunktioneringen av romanens delgenrer »til al- 
ternative formål» -  så blir t. ex. den moderna ut
vecklingsromanen snarare en socialiseringsprocess 
än individuationsprocess;
tendenser till genreblandning och öppen roman
struktur;
den episke berättarens återkomst -  processen går 
tillbaka från »showing» till »telling»; 
rörelsen mot självbiografisk roman och konfessio
nell dokumentarism.

Hertels uppsats kan naturligtvis ibland fa det 
drag av skeppskatalog, som är varje forsknings
översikts öde. Men det väger lätt mot den klara, 
kloka och väldisponerade överblick över ett stort 
och snårigt men väsentligt stoff, som vi får.

Och slutomdömet om Hertels uppsats bör gälla 
hela volymen Romanteori og romananalyse. Med 
detta verk har vi fatt ett arbete som är en represen
tativ uppvisning av romanforskningens olika me
toder och områden. Den kommer att ge uppslag 
till fortsatt forskning och den kommer självfallet 
att bli utnyttjad som handbok i den akademiska 
undervisningen för alla stadier från grundutbild
ningen och uppåt.

Bertil Romberg

Lars Hartveit: The Art ofPersuasion. A Study ofSix  
Novels. Universitetsförlaget, Bergen-Oslo-Tromso 
1977·

Hartveit, som är en av de två professorerna i eng
elsk litteratur vid universitetet i Bergen, studerar 
i detta arbete de tillvägagångssätt som sex mycket 
olika romanförfattare använder för att forma och 
leda läsarens reaktioner. Det är två element han 
därvid särskilt iakttar: författarnas strukturskapan- 
de, behovet och viljan att ge ett mönster åt verk
lighetens råmaterial; och »emphasis», olika meto
der att framhäva det som skall förmedlas i roman
formen.

De sex undersökta romanerna är Pamela, Silas 
Marner, The Mayor of Casterbridge, A Passage to 
India, Brighton Rock och A Clockwork Orange. Ma
terialet förefaller alltså disparat men är valt med 
två klart fattade avsikter: dels är detta romaner vari 
det mänskliga predikament som består av isolering 
och kontaktsvårigheter i en likgiltig eller fientlig 
värld är framträdande; dels har Hartveit sett det 
som möjligt att låta romanerna illustrera olika slag 
av emfas — i Silas Marner till exempel hur temat 
isolering—gemenskap framhävs konkret genom 
bilden av stängda och öppna dörrar, och i Hardys 
berättelse hur författaren-berättaren låter en av



huvudpersonerna bli hans egen mediakttagare och 
medbedömare av händelseförloppet och sålunda 
normgivande för synen på skeendet och männi
skans situation.

Undersökningen präglas av stor förtrogenhet 
med romantekniska frågeställningar och av klar, 
jargongfri framställning. En och annan gang kan 
man tycka att Hartveit är väl benägen att urskilja 
mönster och att överdriva romanernas mörksyn, 
men analysen är inträngande, nagon gang väl detal
jerad men dock inte så att de perspektiv som 
författaren anlagt förloras ur sikte.

Erik Erykman
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The Modern English Novel: the reader, the writer and 
the work. Edited by Gabriel Josipovici. Open 
Books. London 1976.

Vad en modern roman är, kan som bekant be
stämmas på mer än ett sätt. Många forskare ser 
den moderna romanens uppkomst i Cervantes 
Don Quijote och menar, att den moderna romanen 
har 370 år på nacken. Andra har pekat på den 
engelska 1700-talsromanen som den moderna 
romanens ursprung. Det finns fog för båda dessa 
synpunkter och åtskilliga andra, men vanligast är 
väl att i detta sammanhang betrakta »modern» 
som ekvivalent med »tillhörande 1900-talet». I så 
fall reduceras den moderna romanens ålder till 80 
år, vilket i och för sig är vördnadsvärt nog. Man 
kan fortsätta reduktionen och anse, att den mo
derna romanen blir till genom Joyce, som föränd
rar och förnyar romantekniken; detta gör genast 
festföremålet 20 år yngre. Man kan t. o. m. i de 
sista årtiondenas utveckling mot antiroman och 
dokumentarism se karakteristika som blir avgö
rande för bestämning av den moderna romanen.

Utgivaren av The Modern English Novel och hans 
medarbetare diskuterar inte några definitioner el
ler perioder av ovanstående slag. Det närmaste de 
kommer dessa frågor, är att konstatera, att man 
genom att inkludera essayer om den viktorianska 
romanen undgått »the fruitless aridity of debates 
on the relative merits of ‘traditional’ and ‘mod
ern’» (s, 11) . Men även om det i sammanhanget 
är prisvärt att undvika värderingar, är det ju inget 
skäl att undvika definitioner.

The modern english novel börjar i denna tapp
ning i mitten av 1800-talet och representeras av 
verk under en tidsrymd, som sträcker sig från 
Dickens och George Eliot till Samuel Beckett och 
Muriel Spark.

The Modern English Novel består av en introduk
tion och tolv uppsatser av lika många författare. 
Det är ingen tillfällighet att underrubriken nämner 
läsaren först. Den gemensamma nämnaren för bo
kens bidrag är att de »focus /.../ on the process of

reading», som Gabriel Josipovici säger i sin intro
duktion (s. 11) .

I denna introduktion presenterar Josipovici 
med lätt hand de olika bidragen. Han fastslår med 
uppenbar tillfredsställelse, att »many critical 
terms, used unthinkingly by generations of critics 
and reviewers, are seen to be a hindrance to un
derstanding, rather than a help. To begin with, 
once it is recognised that narrative is verbal and 
sequential before it is anything else, a whole spa
tial vocabulary can be got rid of: ‘point of view’, 
‘round’ and ‘flat’ characters, even the ‘house of 
fiction’ itself, with its implication of windows giv
ing on to ‘reality’— these terms do not merely 
not advance understanding, they positively block 
it» (s. 10). Detta är nu en tes, som är minst sagt 
diskutabel; vedertagen vetenskaplig terminologi 
brukar vanligtvis underlätta förståelsen av pro
blem och texter och det finns ingen anledning utgå 
från att den som regel användes tanklöst. Det är 
naturligtvis också en fråga om vilken publik denna 
bok vänder sig till. Framför allt i den första uppsat
sen, George Craigs »Reading: who is doing what 
to whom?», som är ett abstrakt och ganska oklart 
stycke, längtar man ivrigt efter den så förkättrade 
berättartekniska terminologien.

Två av uppsatserna behandlar Dickens. Gabriel 
Pearson studerar Dombey and Son och drar vissa 
paralleller mellan Dombey och Dickens. I Rachel 
Tricketts »Vitality of language in nineteenth-cen
tury fiction» jämföres Dickens med George Eliot 
och Thackeray. Det är en mycket konkret och 
klok studie, som avgjort utgör bokens tyngd
punkt. En fin analys av ett stycke ur Bleak House 
bör särskilt framhållas.

En annan stimulerande uppsats är John Mep- 
hams »Figures of desire: narration and fiction in 
To the Lighthouse». Det är ett närstudium av Vir
ginia Woolfs roman. Mepham börjar med en dis
tinktion mellan »fiction» och »narration», varvid 
»fiction» är »the totality of all implicitly and expli
citly narrated events and processes taking place 
within the imaginary spatiotemporal continuum 
of the novel» (s. 15 1) . Denna terminologi förut- 
sättes alltså inte blockera läsarens förmåga tillägna 
sig framställningen. Vad »narration» beträffar, sä- 
ges att detta begrepp »may not actually give an 
explanation of the fictional events but it will impli
citly refer us to the kinds of causes operating in 
the fictional space as explanations of fictional 
events» (s. 15 1) . Så småningom fastställes, att »the 
order of narration» icke behöver vara densamma 
som »the order of fiction», dvs. Mepham fastslår 
med glad upptäckariver den bekanta skillnaden 
mellan ett verks intrig och dess fabel. Också i 
denna uppsats stöter vi alltså på en ovilja mot 
etablerad terminologi, som gör framställningen 
onödigt komplicerad och mångordig, trots att syf


