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Naturens främmande form
Efterbildningskritik och estetiskt vetande i den unge Goethes 
estetiska skrifter
Av M AT T I A S  PI R HOLT

Den omedelbara fråga som denna uppsats vill besvara gäller hur den unge Johann 
Wolfgang Goethe, det vill säga den Goethe som förknippas med Sturm und Drang-
rörelsen i Tyskland i början av 1770-talet, i sina teoretiska texter reflekterar över dels 
förhållandet mellan naturen och konsten, dels föreställningen om konsten som na-
turefterbildande.1 Dessa förhållanden och föreställningar var under omförhandling 
vid den här tiden, i synnerhet efterbildningsidealet som hade börjat ifrågasättas av så-
väl Goethe själv som hans generationskamrater. Icke desto mindre förblev naturefter-
bildning eller mimesis ett återkommande tema genom hela Goethes författarskap, var-
för den ursprungliga problematiseringen (snarare än förkastandet) av begreppet tycks 
kräva ytterligare reflektioner.2 Hur formulerar Goethe sin mimesis-kritik och på vilket 
sätt bevaras en mimetisk förförståelse av konsten, som i sin tur pekar framåt mot den 
omvärdering av efterbildningen som sker i samband med bildningsresan till Italien un-
der slutet av 1780-talet?

Den större fråga som följande undersökning vill bidra till att besvara gäller hur det 
estetiska vetandet utvecklas och etablerar sig som ett vetenskapligt fält i egen rätt un-
der andra halvan av 1700-talet. Denna period präglas inte bara av konstens begyn-
nande autonomisering,3 utan också av att ett sinnligt kunskapsfält eller ”utsägelse-
fält”, som det heter hos Michel Foucault, formerar sig. Den diskursiva utsagan, för att 
här göra en mycket summarisk framställning av Foucaults komplexa argumentation i 
L’Archéologie du savoir (1969), är en ”modalité d’existence […] qui lui permet d’être en 
rapport avec un domaine d’objets, de prescrire une position définie à tout sujet pos-
sible”.4 Med andra ord ska den estetiska utsagan i första hand inte förstås som resultatet 
av formuleringskonsten hos den ena eller andra upphovsmannen – i detta fall Goethe 
– utan utsagans subjekt utgör ”une place déterminée et vide qui peut être effectivement 
remplie par des individus différents”.5 Utsagan framträder enligt Foucault ”avec un sta-
tus, entre dans des réseaux, se place dans des champs d’utilisation, s’offre à des trans-
ferts et à des modifications possibles, s’intègre à des opérations et à des stratégies où son 
identité se maintient ou s’efface”.6



146 · Mattias Pirholt

Samlaren, årg. 133, 2012, s. 145–165

Goethes estetiska arbeten uppfattas av en närmast samstämmig forskarkår som 
spontana uttryck som är såväl anti-systematiska som teorifientliga. Den ansenliga 
mängd kritiska texter som han producerade under sextio års verksamhet – recen sioner, 
bildbeskrivningar, självreflektioner, aforismer, teoretiska uppsatser o. s. v. – har föran-
lett forskare att dra slutsatsen att denna mångfald av texter uppstått ad hoc och där-
med saknar en enhetlig kärna.7 Mångfalden och bristen på tydlig likformighet mel-
lan de estetiska texterna hindrar oss inte från att läsa dem som en enhet, närmare be-
stämt som relaterade till just ett specifikt diskursivt reglerat utsägelsefält. Så även om 
Goethes produktion av estetiska texter är allt annat än enhetlig vad gäller exempelvis 
syften och argumentation, bidrar texterna tillsammans till att definiera och i grunden 
omdefiniera det estetiska utsägelsefältet. De bildar ett diskursivt nätverk som befinner 
sig i relation till estetiska objekt.

Den mimetiska instansen
I centrum för följande undersökning kommer alltså det man skulle kunna kalla este-
tiskt vetande att stå, vilket i sin tur har med estetikens roll som vetenskaplig disciplin 
att göra. När Alexander Gottlieb Baumgarten etablerar den estetiska vetenskapen om-
kring mitten av 1700-talet – de två banden av hans Aesthetica utkom 1750 respektive 
1758 – är det i första hand inte så mycket en fråga om att uppvärdera konsten som att 
ge en vetenskaplig struktur till det han kallar sinnlig kunskap. Estetiken är kort och gott 
en vetenskap om sinnlig kunskap och som sådan syftar den till att utveckla de mänsk-
liga omdömesförmågorna till att kunna uppskatta och bedöma det han kallar estetisk 
sanning, det vill säga den sanning som kommer till oss via sinnena och inte som ett re-
sultat av logiskt-deduktivt tänkande. Vetenskap handlar om att strukturera ett fält, 
som i det här fallet är ett fält som omfattar sinnlig kunskap.8

Denna linje, det estetiska vetandets linje, kan vi följa genom andra halvan av 
1700-talet, från Baumgartens elev Georg Friedrich Meier, via Moses Mendelssohn, 
fram till Immanuel Kant. Hos samtliga dessa är estetiken mindre en fråga om konst-
verkets väsen – det är först med Karl Philipp Moritz, romantiken och Schelling som 
estetikbegreppet får denna ”realestetiska” innebörd9 – än om vad vi kan uppnå för slags 
kunskap med hjälp av sinnligt vetande: hos både Mendelssohn och Kant handlar det 
om en åskådande kunskap om sedlighet.10 Kant, som väl närmast får betraktas som 
slutpunkten för denna linje, sammanfattar i Kritik der Urteilskraft (1790):

[S]o leuchtet ein, daß die wahre Propädeutik zur Gründung des Geschmacks die Ent-
wickelung sittlicher Ideen und die Kultur des moralischen Gefühls sei; da, nur wenn 
mit diesem Sinnlichkeit in Einstimmung gebracht wird, der echte Geschmack eine bes-
timmte unveränderliche Form annehmen kann.11
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Utvecklingen av smaken, som Kant beskriver här som ett försök att bringa harmoni 
mellan sinnlighet och moral, syftar till att göra oss mottagliga för de symboler för det 
sedligt goda som det sköna ytterst är, enligt Kant.12 Mendelssohn å sin sida menar 
att när vår symbolisk-abstrakta kunskap om den praktiska sedeläran (praktische Sitten-
lehre) återförs på åskådande kunskap (anschauende Erkenntnis), alltså ”wenn wir sie 
[die Sittenlehre] von den abstrakten Begriffen auf einzelne Begebenheiten in der Na-
tur zurückführt, […] so erlangen sie dadurch eine größere Gewalt, in den Willen zu 
wirken”.13

Som Mendelssohns ord om omvandling från symbolisk till åskådande kunskap an-
tyder, är efterbildningsbegreppets omvandlingar under den aktuella perioden viktiga 
för det estetiska vetandets utveckling under den andra hälften av 1700-talet. För om 
det är någonstans som människans förhållande till naturen blir uppenbart för oss är 
det i hur hon betraktar sin konst. Teorier om representation i allmänhet och natur-
efterbildande representation (mimesis) i synnerhet reflekterar över gränssnittet mel-
lan konsten och naturen och hur naturen i någon mening blir mänsklig. Frågan om 
estetiken som ett slags vetande hänger därför intimt samman med synen på efterbild-
ningen. Centralt hos exempelvis Meier är skillnaden mellan naturliga och arbiträra 
tecken, och det är först genom att efterbilda de naturliga, i sig efterbildande tecknen, 
som de arbiträra kan ha estetisk verkan: ”Alle willkürlichen Zeichen müssen also den 
natürlichen, in einem so hohen Grad nachahmen, als es möglich ist, wenn sie recht 
schön seyn wollen.”14 Mendelssohn slår fast i sina Hauptgrundsätze der schönen Künste 
und Wissenschaften (1761) att de sköna konsternas och vetenskapernas väsen består 
”in einer künstlichen sinnlich-vollkommenen Vorstellung”, och förebilden för denna fö-
reställning återfinns i naturen, vilken ”durch die Schönheit der Kunst in der Nachah-
mung erhöht [wird]”.15 Hos dessa upplysningstänkare fungerar efterbildningen med 
andra ord som en länk mellan vetande och moral och mellan natur och ideal.

Åtminstone sedan Erich Auerbachs inflytelserika bok Mimesis från 1946 har mi-
mesis-begreppet varit mer eller mindre liktydigt med ett slags omedelbar verklighets-
framställning (dargestellte Wirklichkeit),16 men genom historien, ända från Platon och 
Aristoteles, har det uppvisat en enastående förmåga till anpassning. ”The concept of 
mimesis”, sammanfattar Stephen Halliwell i The Aesthetics of Mimesis (2002), ”lies at 
the core of the entire history of Western attempts to make sense of representational art 
and its values.”17 Det har fått till följd att det ständigt har omtolkats och anpassats till 
rådande omständigheter. Att begreppet har fått förnyad aktualitet genom Benjamins 
mystik, Adornos kritiska estetik, Ricœurs hermeneutik och Derridas dekonstruktion 
torde alltså inte förvåna. Nej, snarare utgör det som Gunter Gebauer och Christoph 
Wulf visat i sin bok Mimesis (1992) ”ein hochkomplexes Gebilde, in dem eine ganze 
Reihe von Bedingungen zusammenlaufen: theoretische und praktische Einstellungen 
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zur Welt, Erkenntnis und Handeln, Symbolsysteme und Kommunikationsmedien, Be-
ziehungen von Ich und Anderen”.18

Trots – eller kanske tack vare – denna mångtydighet och anpassningsbarhet har mi-
mesis-begreppet attackerats och dödförklarats med jämna mellanrum. Dess slutgiltiga 
undergång brukar ofta förläggas till romantiken eller till Hegels estetikföreläsningar 
från 1820-talet, men kritiken kan spåras tillbaka till 1700-talets början, till abbé Dubos 
sentimentala estetik, Shaftesburys genitanke och de brittiska rationalisterna Webbs 
och Harris analys av enheten mellan konst och känsla.19 Det är förmodligen ingen 
slump att denna kritiska inställning till naturefterbildningen tar fart samtidigt som 
det får sitt mest fullödiga teoretiska uttryck i och med Charles Batteux’ stora arbete 
från 1746, Les Beaux arts réduits à un même principe, där författaren menar att konst-
nären är förpliktad att efterbilda naturen (”il doit imiter la Nature”). Det konstnärliga 
skapandet är efterbildande, och det går till så att konstnären väljer ”les plus belles par-
ties de la Nature” ur vilka han formar ”un tout exquis, qui fût plus parfait que la Nature 
elle-même, sans cependant cesser d’être naturel”.20 Denna föreställning om naturefter-
bildningen som en kreativ urvalsprocess genomsyrar tänkandet i Frankrike även under 
1700-talets senare hälft. Hos Denis Diderot däremot, exempelvis i Essais sur la peinture 
(1765), en text som för övrigt Goethe både översatte och kommenterade, finner man 
en kritik av den akademiska stilens förskönande imitationer. Diderot själv represente-
rar ett betydligt mer verklighetsnära efterbildningsideal, ett ideal som Goethe skarpt 
kritiserade i sina kommentarer till sin egen översättning av Diderots essäer: en trogen 
efterbildning av naturen skapar inga konstverk, menar Goethe.21

Samtidigt utarbetades i England och Tyskland en teoretisk estetik av ett annat snitt 
än, och i direkt opposition mot, den man finner i Frankrike. I denna estetik, såsom 
den formulerades av exempelvis Edward Young och Immanuel Kant, får naturefter-
bildningen en underordnad roll, även om den inte förkastas helt och hållet.22 Snarare 
är det så som Jacques Derrida visat i sin berömda läsning av Kant i essän ”Economi-
mesis” (1975), att det fritt skapande geniet, som både Young och Kant hyllar, upphäver 
skillnaden mellan natur och representation.23 Det franska sättet att föreställa sig natur-
efterbildning (imitatio naturae) hänger däremot intimt samman med idén om efter-
bildning av föregångare och föredömen (imitatio auctorum). Även om denna koppling 
mellan natur och auktoritet får förnyat förtroende i Johann Joachim Winckelmanns 
nyklassicism – hos honom sker dock en förskjutning från det latinska till det grekiska24 
– finns i den tyska estetiken, när den tar form under andra halvan av 1700-talet, en fun-
damental skepsis mot det man uppfattade som blind auktoritetstro. Men uppgörelsen 
med det klassicistiska arvet och dess beroende av historiska auktoriteter tycks också 
dra med sig den rena naturefterbildningen.

I denna historieskrivning spelar den period som av eftervärlden kallats Sturm und 
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Drang en avgörande roll. Romantiken på 1790-talet sägs utgöra slutet på efterbild-
ningsprincipen,25 men den har sin föregångare i sentimentaliteten (Empfindsamkeit) 
och Sturm und Drang ett par decennier tidigare. Trots att efterbildningsbegreppet till-
drog sig människornas intresse under hela 1700-talet, kom begreppet, menar Jürgen 
Petersen i sin bok om mimesisbegreppets omvandlingar, Mimesis – Imitatio – Nachah-
mung (2000), i konflikt med nya estetiska föreställningar, så att ”er [der Gedanke der 
Naturnachahmung] nach und nach gänzlich außer Kurs geriet”.26 Med författare som 
Hamann, Klopstock och Bürger skedde det första upproret mot det förhärskande ef-
terbildningsdiktatet, som uppfattades som falskt och begränsande. Men bilden är allt 
annat än entydig, inte ens hos de redan nämnda författarna som inte sällan talar med 
dubbla tungor när efterbildningen kommer i fråga.27 Hos Herder, en centralgestalt i 
den anti-klassicistiska rörelsen i Tyskland under 1770- och 1780-talen, förblir begrep-
pet Nachahmung länge underteoretiserat, som Petersen har understrukit,28 men det 
återkommer senare i författarskapet, och då som en fundamental estetisk kategori med 
rötterna i Aristoteles poetik.29 Jakob Michael Reinhold Lenz, Goethes nära vän under 
1770-talet, försvarade i sin tur begreppet och omtolkade det i så måtto att det i lika hög 
grad syftade på efterbildning av inre som yttre egenskaper med bäring på hans teori om 
karikatyren.30

En central aktör i omvälvningarna under början 1770-talet var naturligtvis Goethe. 
Vissa har velat hävda att Sturm und Drang-rörelsen i själva verket är liktydig med hans 
litterära verk från 1770-talets första hälft, i synnerhet dramatiken.31 Med sina ungdoms-
arbeten, de så kallade Sesenheimer Lieder (1771), de stora odena (exempelvis ”Wan-
derers Sturmlied” från 1772), dramat Götz von Berlichingen (1773) och romanen Die 
Leiden des jungen Werther (1774), förkroppsligar Goethe den anti-klassicistiska Sturm 
und Drang-rörelsens genidyrkan; det är inte för inte som den här perioden i Goethes 
författarskap också går under benämningen ”Geniezeit”. Hans teoretiska arbeten – tal, 
recensioner, artiklar och fragmentliknande uppteckningar – sägs formulera kärnan i 
den unga generationens kritik av den förhärskande klassicismen. Symptomatiskt nog 
sker denna uppgörelse med klassicismen inte i form av en sammanhängande kritik utan 
genom kortare kommentarer, utkast och fragment. Vi finner här beundran för Shake-
speare och för folkdiktningen, fördömande av klassicistisk fernissa, vilket återigen för-
anlett forskningen att i detta se ett entydigt avståndstagande från mimesistanken. Re-
dan på 1930-talet slog konsthistorikern Herbert von Einem fast att konst för Goethe 
”nicht Nachahmung eines bereits Geschaffenen, sondern selbst Schöpfung [ist]”, en 
uppfattning sedan dess upprepats ett otal gånger, bland annat av Karl Viëtor och Jür-
gen Petersen.32 Ingeborg Schmidt sammanfattar i sin artikel om efterbildning i Goethe-
Handbuch (1998), att Goethe förvisso omfattande en efterbildningsestetik på bildkon-
stens område men att han däremot
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in den Bereich der Literatur in diesem Zusammenhang weitgehende aus dem Spiel ließ, 
wo offensichtlich die Probleme des eigenen produktiven Schaffens in Fragestellungen 
hineinführten, für die der Begriff der Nachahmung keine oder nu geringe Relevanz 
hatte.33

Det har emellertid funnits en tendens att se Goethes och hans gelikars uttalanden om 
mimesis som alltför isolerade och som ikonoklastiska uppgörelser med en 2000-årig 
tradition, som tar sin början med Platon och Aristoteles och som sedan återuppstår 
under renässansen, framför allt med Leon Battista Albertis berömda arbete om måle-
riet från 1435. De senaste trettio årens forskning om idéströmningar under 1700-talets 
andra hälft har i hög grad betonat att Sturm und Drang bör ses som ett sent skede av 
upplysningen snarare än som något slags förstadium till romantiken. I själva verket 
präglas hela andra halvan av 1700-talet av ”einer relativen Einheit”, som Gerhard Kaiser 
skriver, en enhet inom vilken tidens olika rörelser och riktningar framstår som trans-
formationer av upplysningsidealen.34 Det finns alltså all anledning att undersöka hur 
1770-talets unga författare förvaltade och omvandlade upplysningsarvet och därmed 
också efterbildningstanken.

I detta försök att uppspåra förbindelser spelar, som diskussionen hitintills visat, ef-
terbildningen en central roll. Den mimetiska instansen – begreppet ”instance” har lå-
nats från Foucault, som menar att man ”étudie les énoncés à la limite qui les sépare de 
ce qui n’est pas dit, dans l’instance qui les fait surgir à l’exclusion de tous les autres”35 – 
innebär en närmast tvångsmässig reflektion över begreppet i fråga, som därmed tycks 
fungera som ett slags fältmarkör och betecknar gränsen för det estetiska. Det är reflek-
tioner över det mimetiska – bekräftande såväl som förnekande – som avgränsar det 
estetiska fältet under 1700-talets senare hälft. För i formationen av det estetiska vetan-
dets fält är mimesis ett nyckelbegrepp som både förbinder och skiljer det estetiska och 
det naturliga. Hos den unge Goethe ser vi hur efterbildningsbegreppet bildar en reflek-
tionspunkt – både positiv och negativ sådan – för en etablering av det estetiska vetan-
det. Mimesis blir för honom än en begränsning, än en möjlighet för det slags kunskap 
som konsten kan tillhandahålla och som estetiken som teoretisk vetenskap är satt att 
möjliggöra och utveckla. Men oavsett tillvägagångssätt är det alltid naturen som ett es-
tetiskt, ett medvetet förfrämligat fenomen han diskuterar.

Konstens sanna inflytande
En central text i den unge Goethes kritik av den av klassicism genomsyrade tyska upp-
lysningen och dess efterbildningsideal finner man i en recension av Johann Georg Sul-
zers Die schönen Künste in ihrem Ursprung, ihrer wahren Natur und besten Anwendung 
(1772). Recensionen återfinns i ett av decembernumren av Frankfurter Gelehrte Anzei-
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gen, en tidskrift som just det här året, 1772, leddes av Johann Heinrich Merck, som i sin 
tur anlitade bland andra Goethe och Herder som skribenter; Merck är dessutom med-
författare till recensionen i fråga.36 Tidskriften blev på ett påfallande sätt under det 
aktuella året organ för Sturm und Drang-generationen, som här kunde torgföra sina 
idéer i korta, kärnfulla och sarkastiska anmälningar – inte sällan med kollektiv avsän-
dare – av sina meningsmotståndares verk, vilka oftast, enligt den historiografiska logik 
som säger att det är segraren som skriver historien, är bortglömda idag.37

Sulzer utgör emellertid ett av undantagen. Han var en av centralgestalterna i den be-
tydelsefulla Berlinupplysningen. Den text av Sulzer som Goethe recenserar, en drygt 
80-sidig volym i oktav, är ett utdrag ur hans magnum opus, Allgemeine Theorie der schö-
nen Künste (1771–1774), ett encyklopediskt verk, ursprungligen i två band (i senare, 
utökade upplagor hela fyra), som utgör kulmen på den tyska upplysningens klassicis-
tiska estetik. Artikeln om de sköna konsterna är, menar Goethe, själva ”der Grundarti-
kel Sulzerischer Theorie” och förbinder med varandra alla de olika artiklarna om poesi, 
bildkonst, dans, arkitektur och så vidare.38 Det är här den i grunden klassicistiska este-
tik som upplysningen trots allt omfattade får sitt tydligaste uttryck.

Goethes recension innehåller alla de ingredienser man kan vänta sig av en Sturm 
und Drang-paskill. Den inledande sarkasmen, där Sulzers bok anklagas bland annat 
för att ha kunnat vara översatt från franskan och för att encyklopediskt foga en arti-
kel till en annan, övergår snart i en betydligt mer nyanserad, och för etableringen av 
en Sturm und Drang-estetik mer betydelsefull, kritik av upplysningstidens klassicism. 
Den linje som går genom hela recensionen och som för oss från negativitet till positi-
vitet är kritiken av det abstrakta och försvaret för den konkreta erfarenheten. De två 
begrepp som Goethe sätter mot varandra är det abstrakta sinnlighet (Sinnlichkeit), som 
han menar sig finna hos Sulzer, och de konkreta sinnena (Sinnen), där ett slags ”wah-
ren Einfluß der Künste” visar sig.39

Goethe tar fasta på att Sulzer vill ersätta ”das unbestimmte Principium: Nachah-
mung der Natur” med en annan, enligt recensionsförfattarens uppfattning, lika tom 
princip, nämligen ”[d]ie Verschönerung der Dinge”, 40 som i likhet och tillsammans med 
naturefterbildningen utgör en av klassicismens grundpelare. Sulzer hävdar i artikeln 
om efterbildning i Allgemeine Theorie (den ingår i det andra bandet och publicerades 
1774, alltså efter Goethes recension), att konsten ursprungligen inte var efterbildande 
– en tanke som Goethe föregriper i sin recension, som vi kommer att se – men icke 
desto mindre har den mogna konsten naturens fullkomlighet och skönhet som före-
bild.41 I likhet med sina föregångare – Gottsched i Tyskland, Bodmer och Breitinger i 
Schweiz och Batteux i Frankrike – tycks Sulzer mena att denna fullkomlighet inte står 
att finna i naturen i vardaglig mening. Tvärtom uppstår den i konstnärens selektiva 
blick och förskönande av omgivningen. För den klassicistiska estetiken, understryker 
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Ulrich Hohner i Zur Problematik der Naturnachahmung in der Ästhetik des 18. Jahr-
hunderts (1976), är den efterbildade naturen inte så mycket en fråga om verklighet som 
om harmoni, ordning och moral.42 Inte ens för de mest ihärdiga efterbildningsföre-
språkarna, möjligen med undantag för Diderot,43 rör det sig alltså inte om något slags 
omedelbart kopierande av naturen, utan efterbildandet underförstår alltid ett produk-
tivt moment som ligger hos det skapande geniet.44

Det som provocerar Goethe är det konventionella (hergebracht) manér på vilket 
Sulzer förbinder på natur och konst, varigenom ögat och de andra sinnena, enligt ett 
citat ur Die schöne Künste…, ”von allen Seiten her durch angenehme Eindrücke gerührt 
werden”.45 Goethe fortsätter:

Gehört denn, was unangenehme Eindrücke auf uns macht, nicht so gut in den Plan der 
Natur als ihr Lieblichstes? Sind die wütenden Stürme, Wasserfluten, Feuerregen, unterir-
dische Glut und Tod in allen Elementen nicht eben so wahre Zeugen ihres ewigen Lebens 
als die herrlich aufgehende Sonne über volle Weinberge und duftende Orangenhaine?46

Där alltså upplysningstänkaren Sulzer sätter likhetstecken mellan det sköna och det 
angenäma, understryker Goethe att naturen har en negativ, destruktiv sida. I själva ver-
ket tycks denna sida vara den dominerande och utgöra naturens själva väsen:

Was wir von Natur sehn, ist Kraft, die Kraft verschlingt, nichts gegenwärtig, alles vor-
übergehend, tausend Keime zertreten, jeden Augenblick tausend geboren, groß und 
bedeutend, mannigfaltig ins Unendliche; schön und häßlich, gut und bös, alles mit 
gleichem Rechte nebeneinander existierend.47

Detta betyder att om konsten är förskönad natur, som Sulzer menar, så kan den inte ha 
naturen som förebild – det är åtminstone Goethes polemiska och något ohistoriska (ty 
som vi sett har förskönande och efterbildning egentligen aldrig utgjort varandras mot-
satser) slutsats. Vore det så, fortsätter han, att naturen stod modell för konsten, skulle 
den konstnärliga gestaltningen med nödvändighet även innehålla skildringar av natu-
rens förtärande kraft – men frågan som Goethe aldrig formulerar explicit är om konst 
överhuvudtaget kan gestalta denna kraft.48 Konsten i pejorativ mening får hos Sulzer i 
stället fungera som ett värn mot dessa krafter, menar Goethe. Enligt detta sätt att be-
trakta konsten föds denna ur ”den Bemühungen des Individuums, sich gegen die zerstö-
rende Kraft des Ganzen zu erhalten”.49 Goethes beskrivning av naturen som en totalitet 
av produktiva och destruktiva krafter har föranlett forskare, nu senaste Sebastian Kauf-
mann, att förknippa den unge diktarens estetik med Longinos, Kants och Burkes lära 
om det sublima.50 Det sublima betecknar det skönas motsats och avser naturens gräns-
lösa och hotfulla sida. Som vi kommer att se finns det anledning att ställa sig tveksam 
till denna rockad, eftersom det som sker i Sulzerrecensionen är en mer radikal estetisk 
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förskjutning, från efterbildandets representativa sinnlighet till en sinnenas mottaglig-
het. Om det är något som estetiken ska göra, så är det att utbilda denna mottaglighet, 
i stället för att beskriva naturens teckenblivande i den efterbildande konsten. I den me-
ningen följer Goethe Baumgartens idé, att estetiken ska fostra de mänskliga sinnena.

Goethe beskriver målande hur människan med hjälp av den tillrättalagda skönhe-
ten i konsten bygger en skyddande mur omkring sig och hur hon drar sig djupare och 
djupare in i sitt artificiella palats av skönhet, där hon ”immer weicher und weicher 
wird, den Freuden des Körpers Freuden der Seele substituiert und seine Kräfte, von 
keiner Widerwärtigkeit zum Naturgebrauche aufgespannt, in Tugend, Wohltätigkeit, 
Empfindsamkeit zerfließen”.51 Där Sulzer ser moralisk fostran, ser Goethe bara en själs-
ligt och kroppsligt försvagad människa, fjärmad från naturens mångtydiga krafter. I 
stället för denna teoretiska utarmning, som idén om förskönande efterbildning leder 
till, vill Goethe se en övergång ”vom mechanischen zum intellektuellen, vom Farben-
reiben und Saitenaufziehen, zum wahren Einfluß der Künste auf Herz und Sinn”, för 
att därur ”eine lebendige Theorie versammeln”.52

Trots att Goethe i sin kritik av Sulzer angriper dennes abstraherande teoretisering av 
den estetiska upplevelsen, kan han knappast beskrivas som teoriskeptisk.53 I stället är det 
en ”ny” sorts teori, en levande teori om konstens sanna inflytande på hjärtat och sinnet 
– alltså theoria i sin ursprungliga betydelse av ’åskådning’ – som han eftersträvar. Sin-
nen ska i denna teori ersätta den abstrakta sinnligheten, som vi tidigare såg. Det innebär 
ett fundamentalt ointresse för konstens objektsida – det vill säga för vad som efterbildas 
– och ett fokus på hur det recipieras. Denna i grunden verkningsestetiska uppfattning 
var naturligtvis frekvent förekommande i tidens sentimentalistiska strömningar, till 
vilka Sturm und Drang räknas. I ett större sammanhang pekar denna Goethes nya teori, 
som jag redan antytt, mot den omvärdering av den sinnliga kunskapen som Baumgar-
ten och Mendelssohn förberett i sina estetiska skrifter några decennier tidigare och som 
innebär att kunskap inte kan reduceras till logisk deduktion utan har sin motsvarighet 
i den sinnliga åskådningen, vilken förvisso ännu hos Baumgarten är underordnad den 
logiska.54 Estetikens roll blir, som vi såg, att utveckla människans sinnliga väsen, för att 
därigenom göra henne mer mottaglig för det sköna. Men där Baumgarten och Men-
delssohn, precis som Sulzer, framhåller hur människan finner njutning i att betrakta det 
sköna och angenäma, framför allt såsom det framträder i den i dubbel bemärkelse repre-
sentativa naturefterbildningen, ignorerar Goethe i sin kritiska läsning av Sulzer den mi-
metiska aspekten av denna utbildning av sinnena och menar att denna utbildning sker 
helt och hållet i förhållandet mellan konsten och det mänskliga sinnet.

Denna omvärdering av det sinnliga bör ses i ljuset av den epistemiska omvandling 
från ett klassisk-representativt till ett modern-organiskt epistem, som Foucault utrett i 
Les Mots et les choses (1966). Den fullständiga bilden av denna utveckling låter sig för-
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visso inte tecknas här, men man kan ändå peka på hur det i allt väsentligt representativa 
synsätt som präglar Baumgartens arbeten från 1750-talet,55 när vi kommer 1770-talet 
har börjat svänga mot en betydligt mer organisk föreställning av kunskap. Det som 
Foucault beskriver som en organisation av varat, som står i bjärt kontrast till det repre-
sentativa förhållandet mellan identitet och skillnad,56 tycks genomsyra Goethes före-
ställning om en ny teori. Denna präglas inte av den teckenkaraktär som är typisk för 
det representativa epistemet och som utgör grunden för Sulzers förhållande till este-
tiken. I stället vänder Goethe blicken bort från representationen av naturen och intres-
serar sig för vetandet som ett levande samband mellan konsten och sinnena.

Det är också värt att uppmärksamma att Goethe, liksom Sulzer, skiljer efterbild-
ning och förskönande åt. I den fransk-klassicistiska läran om de sköna konsterna, inte 
minst hos Batteux, utgör efterbildning och förskönande två likvärdiga komponenter. 
Som vi redan sett är den konstnärliga efterbildningen per definition redan ett förskö-
nande, eftersom den inte imiterar naturen som sådan utan genom en produktiv urvals-
process gestaltar den sköna naturen (la belle Nature).57 Goethes kritik av naturförskö-
nandet måste därför också förstås som en kritik av naturefterbildningen, trots att Sul-
zer inte tycks göra den kopplingen, åtminstone inte i den korta skriften om de sköna 
konsterna. Talet om naturen som en helhet av båda positiva och negativa krafter un-
derstryker nämligen att den selektion som Batteux förespråkar inte är möjlig att förena 
med konstens sanna inflytande.58 Naturen i dess fullhet låter sig inte underkastas det 
i någon mån mekaniska teckenblivande som den klassisk-representativa, för att åter-
igen låna ett uttryck från Foucault, konstuppfattningen förutsätter. Den naturupp-
fattning som den unge Goethe företräder och som måste sägas vara i vardande vid den 
här tiden, är förvisso oförenlig med det mimesis-ideal som fransk-klassicismen och den 
tyska upplysningen levde efter, även om den inte motsäger efterbildningstanken som 
sådan. I stället avslöjar kritiken av Sulzer, som vi redan sett, en likgiltighet för frågan 
om efterbildning och konstens innehåll, som i Goethes levande teori – eller snarare 
förhoppning om en levande teori – underordnas frågan om konstens verkan.59

Detta är i sig inget förnekande av efterbildningsprincipen, som inledningsvis be-
tecknades som obestämd, men det är en problematisering av principens estetisk-epis-
temologiska betydelse. Det är således som teoretiskt verktyg, inte som praktiskt, som 
efterbildningen kritiseras. Den saknar med andra ord epistemologisk förklaringskraft. 
Som vi redan antytt betyder detta också att Goethe här inte förespråkar något slags 
sublimt konstideal i Kants eller Burkes efterföljd,60 eftersom inte heller det som skulle 
kunna kallas den sublima naturen, den totalitet av produktiva och negativa principer 
som författaren ställer upp mot Sulzers idé om den förskönade naturen, är relevant för 
den levande teorin och det slags receptionsestetiska vetande som Goethe antyder i sin 
recension.
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Men med vilka medel konsten ska kunna utöva sitt sanna inflytande anger inte 
Goethe i recensionen, som slutar tämligen abrupt med en stilla önskan att teorin ska 
vara konstälskaren till glädje och geniet till nytta. Frågan är vilken nytta och glädje som 
konstälskaren och geniet ska ha av den levande teorin. Vad är det konsten, enligt denna 
teori, ska förmedla och hur? Sulzerrecensionen ger inga svar på dessa frågor, utan vi 
blir tvungna att vända oss till andra kritiska texter från Goethes ungdomsperiod för 
att finna lösningen.

Formen som förfrämligande
Goethes attack på efterbildningsprincipen i Sulzerrecensionen var emellertid inte den 
första. Några månader tidigare, i september 1772 – också denna gång i Frankfurter Ge-
lehrte Anzeigen och i samarbete med Merck och möjligen också med Johann Georg 
Schlosser, Goethes blivande svåger – kritiserar han rektorn för gymnasiet i Frankfurt 
am Main, Johann Georg Purmann (1733–1813), och dennes skrift Zufällige Gedanken 
über die Bildung des Geschmacks in öffentlichen Schulen (1770–1772). Purmann till-
skrivs en tämligen traditionell efterbildningsestetik – ”Nachahmung der Natur sei der 
Zweck und der Grund der schönen Wissenschaften” – och Goethe et consortes är inte 
sena att invända, även om kritiken här är långt mildare än den kom att bli i Sulzeran-
mälan. På sin höjd kan denna sats gälla som regel, ”nie aber als Grundsatz”.61 När det 
kommer till geniet saknar efterbildningsprincipen helt giltighet, i och med att ”das Ge-
nie nicht der Natur nachahmt, sondern selbst schafft wie die Natur”.62 Han har i stäl-
let förmågan att känna och tala som någon annan. Så utan att vara hjältar själva kan ex-
empelvis Homeros eller Ossian känna och tala som en hjälte. När de målar – Goethe 
använder verbet malen – med ord rör det sig alltså inte efterbildningar i sträng mening 
utan ett skapande av samma slag som naturen.

Goethe avslutar resonemanget med en märklig mening. ”Die Hütte, die im Bache 
widerscheint, ist ein so natürliches Bild, als die, die am Ufer steht, natürliche Hütte 
ist.”63 Satsen förefaller vara en tautologi i två led – stugan som (återspeglad) bild är en 
bild i lika hög grad som den verkliga stugan är en stuga – men det i två fall inskjutna 
ordet naturlig gör att satsens betydelse är allt annat än självklart. Tingen och deras av-
bildningar är båda naturliga (natürlich). Denna närmast ontologiska likställande av 
naturen och konsten bör läsas i ljuset av de ovan citerade orden om geniet som ska-
par som naturen, vilka i sin tur naturligtvis ska förstås i relation till Shaftesbury be-
römda beskrivning av poeten som ”a second Maker, a just Prometheus under Jove”, 
eller Goethes lika berömda ord i ”Zum Shakespears Tag” (1771): ”Natur, Natur! nichts 
so Natur als Shakespears Menschen.”64 Med andra ord upphävs skillnaden mellan na-
turverk (Naturwerk) och konstverk (Kunstwerk), en skillnad som Goethe i senare tex-
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ter anstränger sig till det yttersta för att upprätthålla.65 Efterbildningen och det före-
mål som efterbildas är med andra ord inte bara lika verkliga, båda är på ett ontologiskt 
plan identiska.

Det finns ett epistemologiskt moment i denna identifiering av bild och värld som 
naturliga. Givet är det ingen tillfällighet att Goethe väljer den i vattnet reflekterade na-
turen – den självreflekterade bilden par excellence av den mimetiska processen66 – som 
exempel på konstens och naturens jämbördighet. Han verkar här peka ut själva skilje-
linjen mellan det klassisk-mimetiska och den moderna autonoma konsten genom att 
använda sig av en metamimetisk bild, d. v. s. en bild som själv reflekterar den mimetiska 
processen.67 Bilden av stugan, som egentligen bara är en återspegling av verkligheten, är 
icke desto mindre ett självständigt föremål. Samtidigt som bilden frigörs från naturen 
genom att vara lika naturlig som naturen, understryker beskrivningen en fundamental 
mimetisk förförståelse av konsten, i och med att bilden ovillkorligen är en bild av nå-
got och dessutom naturlig. I förlängningen innebär detta resonemang att konsten gör 
naturens naturlighet tillgänglig för oss.68

Frågan är hur denna balansgång mellan efterbildning och autonomi ser ut hos den 
unge Goethe – märk väl att vi befinner oss ungefär ett decennium före den tidpunkt 
vid vilken Karl Philipp Moritz börjar tala om estetiken i dessa termer, alltså som en ”bil-
dende Nachahmung des Schönen”.69 Hur blir den konstnärliga bilden både självstän-
dig och efterbildande? Hur blir naturen konst och konsten naturlig? För som Goethe 
understryker i den viktiga uppsatsen Von Deutscher Baukunst (1772) ska konsten inte 
vända betraktarens blick bort från naturen – sådan konst kallar han ”einen Schein von 
Wahrheit und Schönheit”70 – utan i stället göra naturen begriplig för oss. Kunska-
pens väg går alltså lika mycket i riktning från konsten till naturen som från naturen till 
konsten. Återigen kan Goethes estetik sägas bidra till omgestaltningen av det rådande 
klassiska epistemet, genom att invertera det enkla representativa förhållandet mellan 
förebilden (naturen) och dess efterbildning (konsten).

Lösningen står att finna i det Goethe kallar den inre formen (die innere Form),71 
en idé som han formulerar in en text som tillkom i övergången mellan Sturm und 
Drang och den första Weimarperioden (1775–1786). Denna föregår omedelbart den 
på alla sätt genomgripande Italienresan 1786–1788 och har beskrivits än som en livs-
kris (Hans Mayer), än som en osäker övergångsperiod (Friedrich Sengle), än som en tid 
för estetisk nyorientering eller paradigmskifte (Theo Buck).72 Det så kallade ”Anhang 
aus Goethes Brieftasche” utkom 1776 som ett appendix till den tyska översättningen 
av Louis-Sébastian Merciers (1740–1814) Du Théâtre, ou nouvel essai sur l’art drama-
tique (1773), men texten är i själva verket i mycket begränsad utsträckning avhängig 
Merciers kritik av den klassicistiska dramatiken och försvar för en levande, samtids-
nära teater. Snarare är det den franske bildhuggarens Étienne Maurice Falconets (1716–
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1791) angrepp i Observations sur la statue de Marc Aurèle et sur d’autres objets relatifs 
aux Beaux-Art (1771) på den idealiserande och idealiserade klassiska konsten som är 
Goethes utgångspunkt. Liksom Falconet tar Goethe här avstånd från föreställningen 
om den antika konstens förebildlighet och vill i stället propagera för att naturen bör 
utgöra föremål för det konstnärliga skapandet.

Att ta naturen som utgångspunkt för skapandet innebär emellertid inte att Goethe 
kan sägas omfatta vare sig ett klassicistiskt efterbildningsideal, som ju av samtiden sna-
rare uppfattades som efterbildning av klassiska förebilder, eller den moderna föreställ-
ningen av efterbildningen som verklighetsframställning. Vad gäller den senare resulte-
rade i själva verket ”upptäckten” av naturen hos exempelvis Winckelmann och Moritz 
att man vände sig bort från den allt annat än idylliska samtiden mot klassiska ideal.73 
Även om Goethe inte, åtminstone vid den här tiden, var beredd att göra ett sådant 
lappkast, är det inte naturen i den mer vardagliga bemärkelsen han avser utan den 
sanna natur som åskådliggörs i verkets inre form.74 Denna form låter sig inte reduce-
ras till exempelvis längden eller enheten hos ett dramatiskt stycke – Goethe utgår här 
från Merciers arbete – utan skiljer sig från denna ”wie der innere Sinn vom äußeren, 
die nicht mit Händen gegriffen, die gefühlt sein will”.75 Således blir formen ett fält för 
intersubjektiv erfarenhet, varigenom vi förstår den andres upplevelser: ”Unser Kopf 
muß übersehen, was ein ander Kopf fassen kann, unser Herz muß empfinden, was ein 
andres füllen mag.”76 Precis som i Sulzerrecensionen är Goethes mål att formulera en 
teori om hjärtats och sinnets mottaglighet, men där han i recensionen blir oss svaret 
skyldig om hur konstens sanna inflytande kommer till stånd, förklarar han i ”Anhang” 
att det är verkets inre form som skapar denna möjlighet till kommunikation.

Att skapa denna inre form handlar återigen inte om att efterbilda naturen i vare sig 
klassiserande eller realistisk mening. I stället skapar formen något som är i grunden 
främmande eller osant, som Goethe skriver:

Jede Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres, allein sie ist ein für allemal das 
Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Men-
schen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wem’s nicht gegeben wird, wird’s nicht 
erjagen, es ist, wie der geheimnisvolle Stein der Alchimisten, Gefäß und Materie, Feuer 
und Kühlbad. So einfach, daß es vor allen Türen liegt, und so ein wunderbar Ding, daß 
just die Leute, die es besitzen, meist kein Gebrauch davon machen können.77

Hjärtats och sinnenas kommunikation tycks alltså bygga på ett fundamentalt förfräm-
ligande, eftersom det till varje form hör, som det heter, ”etwas Unwahres”.78 Formen 
liknas vid ett glas – eller kanske en lins – som möjliggör denna förbindelse mellan män-
niskan och naturen. Genom koncentrationen av den vidsträckta naturens mångfald – 
alltså ett slags reduktion av denna mångfald – görs denna tillgänglig för människans 
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känsloliv. Kunskapen om naturen möjliggörs med andra ord först genom att naturen 
görs främmande, genom att Naturwahrheit blir till Kunstwahrheit, för att använda for-
muleringar från en senare text.79

Samtidigt vill Goethe inte reducera detta koncentrerande, kontaktskapande glas till 
ett medium i traditionell mening, vilket annars torde ligga nära till hands. Det är alltså 
inte så att formen bara förmedlar mellan det ena hjärtat och det andra, utan den är, 
som det heter, både behållare och materia. Goethe uttrycker till och med en genom-
gripande skepsis mot mediets betydelse för vårt förhållande till konsten. Upprinnelsen 
till diskussionen om verkets medialitet är frågan om vi kan korrekt bedöma konstverk 
utifrån reproduktioner. I det aktuella fallet rör det sig om frågan huruvida gipsavgjut-
ningar av marmorskulpturer är rättvisande representationer av sina förlagor. Goethe 
var själv huvudsakligen förvisad till reproduktioner – utöver avgjutningar bestod en 
stor del av hans konkreta konsterfarenheter av grafiska reproduktioner av berömda 
bildkonstverk – en nödvändighet som han gör till dygd. Det är inte i marmorn som 
konstnären finner de överenstämmelser (Zusammenstimmungen) ur vilka han hämtar 
inspiration till sin konst; dessa finns i stället i naturen, ”die Quelle, wo er unaufhörlich 
schöpft”. Således söker bildhuggaren ”die Stimmung nicht in der Materie, woraus er ar-
beitet, er versteht sie in der Natur zu sehen, er findet sie so gut in den Gyps als in dem 
Marmor”.80

Det förfrämligande som är kärnan i Goethes omtolkning av efterbildningsprinci-
pen, enligt vilken naturens överstämmelser omvandlas till osann form, är alltså obe-
roende av det medium (marmor, gips, färger eller ord) i vilket formen materialiseras. 
Förfrämligandet, konstblivandet, av naturen sker inte i det att den övergår från en ma-
terialitet till annan – exempelvis från mänsklig kropp till marmor eller från marmor 
till gips – utan i att den blir form, och det är denna form som tillåter människor att 
överblicka den andres tankar och förnimma den andras känslor, som det heter tidigare 
i ”Anhang”. Den teori om naturefterbildning som Goethe motvilligt låter ta form un-
der 1770-talet handlar, som vi såg redan i Sulzerrecensionen, om möjligheten att låta 
konst verka på människans sinnen o-medel-bart, oberoende av medium. Denna inver-
kan tycks alltså vara avhängig konstnärens förmåga att ge naturen en form, varigenom 
andra människor ges möjlighet att ta del av konstnärens livsvärld i närmast fenomeno-
logisk bemärkelse.

De utsagor om förhållandet mellan konst, natur och kunskap som Goethe formu-
lerar i sina tidiga estetiska skrifter bör ses i ljuset av etableringen av estetiken som ut-
sägelsefält under 1700-talets andra hälft och den därmed sammanhängande omvand-
lingen av det epistemiska, som leder till en uppvärdering av den sinnliga kunskapen. 
Hos Goethe betecknar inte mimesis ett representativt förhållande, där konsten refere-
rar till naturen i ett spel av identitet och skillnad, utan just det slags essentiella, djupa 
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och organiska förhållande som förbinder det synliga med det osynliga och som Fou-
cault lyft fram i Les Mots et les choses som ett karakteristikum för det moderna episte-
met.81 Där problematiseringen av efterbildningstanken i de tidigaste texterna, i synner-
het anmälningarna i Frankfurter Gelehrte Anzeigen, tycks vara beroende av det repre-
sentativa epistemet – kritiken har inte förmåga att lösgöra sig från detta epistem och 
kan därför inte erbjuda något alternativ till efterbildningen – är det osanna hos for-
men ett exakt uttryck för estetikens nya, moderna utsägelsefält. Estetiken skapar för-
bindelser som är allt annat än representativa. Precis som biologin, ekonomin och ling-
vistiken, de vetenskaper som Foucault undersöker i sin bok, överskrider estetiken ”les 
limites de la représentation” och skapar ett utsägelsefält där förbindelserna mellan sub-
jekt och objekt, natur och människa, konsten och dess föremål ses som långt mer kom-
plexa. Det som kan förvåna är Goethes förhållande till konstens medialitet, vilken han 
offrar på omedelbarhetens altare. Men hans målsättning har under hela den aktuella 
perioden varit att undersöka den direkta, oförmedlade förbindelsen mellan subjekt. I 
det sammanhanget är mediet ett hinder. I stället inför han begreppet inre form, som 
avser ett mimetiskt förfrämligande av naturen, varigenom de intersubjektiva förbin-
delserna kan upprättas.

Naturefterbildningen är i det sena 1700-talet och hos den unge Goethe ett både 
gränsskapande och gränsöverskridanden fenomen. Den är, som vi har sett, i sig själv 
ett fenomen som överskrider konsten i riktning mot världen, men samtidigt en estetisk 
grundkategori som bidrar till att etablera det estetiska som ett utsägelsefält i egen rätt. 
Också i det epistemiskas utveckling under 1700-talet utgör efterbildningen ett gräns-
fenomen. Dess representativa struktur gör den till ett begrepp som lätt låter sig ordnas 
i det representativa epistemet, men den skapar samtidigt relationer som låter oss ana 
mer komplexa samband än det representativa. Utvecklingen av Goethes estetiska tän-
kande under 1780- och 1790-talen visar också den på det mimetiskas dubbla betydelse: 
som grundkategori garanterar det samtidigt förbindelse med och förfrämligande från 
naturen.82 Som denna undersökning visat var grunden för denna dubbelhet lagd re-
dan under Sturm und Drang-tiden, då Goethe började laborera med idén om konsten 
som en efterbildning som samtidigt är ett förfrämligande. På så sätt etableras estetiken 
som autonomt fält i den gränsöverskridande gesten som den förfrämligande efterbild-
ningen gör i riktning mot naturen.
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A B S T R AC T
The Alienated Form of Nature: The Critique of Imitation and Aesthetic Knowing in the young 
Goethe’s Aesthetic Writings

This essay examines the transformation of the concept of mimesis (imitation, Nachahmung der 
Natur) in the theoretical writings of the young Johann Wolfgang Goethe and its implications 
for the conception of aesthetic knowing. The Sturm und Drang period in general and Goethe, 
the period’s most influential writer, in particular are usually regarded as skeptical about or 
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even hostile to the classicist ideal of imitation. In this essay I argue that Goethe’s conception 
of mimesis is closely related to his idea that nature is not immediately represented in art. Imita-
tion of nature is the result of a process of alienation, which transforms nature into an aesthetic 
object. It is only in this transformed state, as “inner form” (innere Form), that nature is available 
to man. Furthermore, this notion of imitation as alienation points to the profound change that 
epitomizes epistemology in the late eighteenth century, that is, the transition from the classical 
episteme of representation to the modern, organic episteme.


