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Om R o m a n e n .

I  en tid sådan som denna, då, åtminstone inom v å i t  fä
dernesland, Rom anen  är  sna r t  sag t den enda konstform, 
i hvilken poesien kan sägas hafva visat något tecken till 
e t t  friskare och mera fullkomligt lif; torde det ej vara 
utan intresse , a t t  närm are undersöka denna diktarts inre 
natur och väsende; för a t t  genom dess utredande och 
utveckling, så vidt möjligt är, skaffa sig en någorlunda 
säker  ledning genom  all den förvirring, allt det kaotiska 
virrvarr , som, genom en så öfvermåttan rik produktion 
uppstå tt  inom de tta  fält af li t teraturens område.

Att med ledning af de yppers ta  alstren inom denna 
li tteratur, sam t af de u tm ärk tas te  .dEsthetikers reflexioner 
och anmärkningar häröfver söka sprida någon dager öf- 
vcr detta  äm ne, skulle, tillika med ett försök till fram
ställning af Romanens uppkom st och utveckling till nyare  
tider,  vara  den egentliga uppgiften för denna afhaudling.

Att Romanen bör hänföras till den Episka  diktkon
sten, kunna vi till en början an taga för afgjordt,  utan  att  
hä r  inlåta oss i någon vidlyftigare deduktion deraf; helst 
det i det följande, då vi gå a t t  undersöka och utveckla 
Romanens väsende, lätteligen kan inses.
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A tt Romanen dock är något helt anna t Un ett Epos 
i prosaisk form, finna vi snart;  ja den öfverspringer så 
tillvida de trånga gränsorna för e tt  E p o s ,  som  den med 
en viss grad af sanning kan sägas utgöra en samman
smältning af alla konstformer.

Genom sin Episka  natur egande den lugna, ointres
serade hållningen, der förfatlarjaget försvinner; lånar den 
nemligen derjemte af Lyran  längtan efter idéen, sam t 
känslornas rikedom och djup; sam t af D ram at, utom den 
lifliga dialogen, en mera bestämd karaktersteckning, sam t 
en upplösning i Dramatisk anda.

Så  rym m as lätt alla möjliga former af lif och lefnads- 
förhållanden jem te hvarandra inom de vida ram arne af 
Romanens tafla. Jord och himmel, n a tu r  och historia, 
de t  tragiska allvaret och det komiska löjet; den lyriska 
enthusiasm en bredvid den under tå ra r  leende humorn —  
allt de tta  kan Romanförfattaren skildra —  om han annars 
ä r  en verklig konstnär —  utan att  behöfva frukta, att, 
mångfalden af föremål eller de många olika .färgornas 
blandning skola frambringa e t t  vidrigt eller ens störande 
intryck.

En Romanförfattares förnämsta och första mål är  
dock skildringen af m enniskokarakteren  i alla dess nuan- 
cer, af dess känslor, passioner, affekter och grundsatser ;  
ur hvilkas vexlande förhållande till hvarandra alla y tt re  
handlingar och lefnadsödcn böra utveckla sig. Han skall 
nemligen ej vara en blott trogen målare af verklighetens 
prosalif; ej tro att  endast det ä r  sannt ,  som de facto i 
verkligheten förekommit; utan snarare  påminna sig, a t t  
blott det i högre mening bör kallas sannt,  som är fö r 
nu ftig t, eller det i hvilket idéens lif genomskimrar den 
genomskinliga formen; sam t att  den poetiska sanningen 
ä r  blott det sköna  u ttrycket för all sanning.



Vidare skall Romanförfattaren i universell och ak/n  
menshlig anda betrakta allt, som ingår i kompositionen, 
såsom för exempel, folklifvet och sedcrne i det tidehvarf, 
dit handlingen bör förläggas, äfvensom sjelfva scenen och 
lokaliteten. Så k.m ej ens den historiska romanen —  
så  vida den skali vara något annat än en afart af den 
egentliga historien —  umbära ett  Romantiskt element. 
Den måste ej blott vara en afskrift af några historiens 
blad med inblandning af litet dikt; utan sjelfva det histo
riska måste i Romanen äfven afspegla sig på ett  idealiskt 
sätt*, den måste  icke blott afpregla det recla, det bok- 
statligt sanna, utan äfven sjelfva det poetiska, det ideela, 
den djupare intentionen hos tiden och de handlande. 
Denna ideala behandling är konstens högsta och egent
ligaste problem; dcrigenom står  hon i detta  afseende öf- 
ver naturen eller his torien; dcrigenom blir hon ock i 
sjelfva verket mycket sannare än sjelfva verkligheten. —  
A tt härtill fordras e t t  lifligt och genomträngande snille, 
en  djup och v ids träck t verlds- och människokännedom 
ä r  tydligt; men äfven allt detta är  ej tillräckligt, så vida 
ej konstnären derm ed förenar en högre verJdsåsigt, i 
kraft hvaraf han i de t  menskliga lifvet ser do allt ge 
nomlöpande trådarne  of idéen; eller inser a t t  all verlds- 
utveckling blott ä r  en städse fortgående realisation af 
d e t  högsta väsendets tankar; a t t  verkligheten blott är en 
sym bol af idéverlden, till hvilken, under all y ttre  kaotisk 
förvirring, det helas innersta  dock anande syftar.

Vidare bör Romanen vara en m ålning a f  verlden, 
oj i och för sig såsom sådan, —  då all inre enhet vore 
o tänkbar  —  ulan i dess förhållande till en eller flera  in 
divider, som skalden inför i verldshvimlet för a t t  der 
handla, kämpa, lida, bildas; eller med andra ord: b e rä t 
telsens intresse måste foga sig till en hufvudperson  eller 
några n ä ra  fö renade , fram stående person ligbeter; med



hvilka de öfriga grupperingarna kunna bilda ett harmo
niskt holt.

Korteligen: ”llomanen bör skildra Individens  lif, be- 
traktadt under en viss tid oeh hänfördt till menskolifvet 
i a llmänhet, hvarvid karakteren upp träde r  såsom sig u t 
vecklande sub jek t,  tillika afspeglande sin egen tid och 
det intryck den  mottager af denna. Den sträfvar också 
derföre a t t  höja det närvarande till poesi eller a tt  poe
tiskt uppfatta det historiskt förflutna, i enlighet med 
hvilket syftemål den ock antager p rosans form” ').

Så lärer ock Ast i ”System  der  Kunsllehre”, att 
”Romanen bildar menniskans genius till universi;  utveck
lar ur den djupaste  individualitet och innersta subjekti
vitet hjeltens öden och dymedelst e t t  universum.” — ; 
”Här”, säger  han, ”lefver det ändliga i det oändliga, 
prosan spelar in i dikten, kritieismen upplöses i p o e s i ,1 
poesien blir philosophie och philosophien poesi etc.” *—  
Så lärer ock Solger, a t t  Romanen bör utveckla karakte
ren på universell v is , så a tt i den särskildta karakteren 
ligger betydelsen af all mensklig individualitet.

Slutligen skall Romanen så mycket som möjligt söka 
bibehålla fo rm en  fö r  ett E p o s; så a t t  ej,  likasom i de 
Fransyska Romanförfattarnes nyaste produkter, det D ra
matiska  elementet får öfverhand  i sjelfva framställningen. 
Det sednare bör derföre endast röja sig i dialogens lif— 
lighet; men ej genom hopade situationer allt för mycket 
inkräkta på sjelfva berättelsens område.

Till det förut sagda vilja vi nu tillägga a tt  Romanen 
är vår tids enda möjliga Epos. Något egentligt, äkta 
Epos kan nemligen ej af vår tid framalstras.  Anlednin

l ) W ondt:  den sköno k on stens  hufvudperioder,  p. 261,
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gen härlill muste mun med Megel söka deri ,  ult e t t  ur
sprungligt poetiskt verldstillstånd —  något son) lör' de t  
ijkta Epos Ur oumbärligt —  helt och hullet suknus. De 
gumla historiska minnena, den uf en fornverlds mystiska 
mörker omdunklade s a g o -  och hjelte—tiden , från hvilken 
skalderne hemtade tjenliga ämnen för Episka diktverk; 
allt detta hur liksom en dimma småningom förskingrats 
af den allt mer och mer sig utbredande civilisationens 
ljus. Det nyare Epos eller Komanen måste  derföre i 
stallet för den Hedniska Hjeltetidens och den Chrislna 
Kiddarlidens underbara företeelser i den y t t re  verlden, 
afspegla antingen ren t  historiska tidskiften, eller det mo
derna lifvet, och i dessa båda upptäcka e t t  underbart af 
annat slag —  ett  inre underbart.  Eller som Hegel sä 
g e r ,  hvad som förlorats derigenom a t t  delta  poetiska 
verldstillstund u pphör t ;  måste e rsä tta s  genom den poeti
ska skildringen af individerne och deras  öden; hvarför 
ock den för llomanen bäst passande kollisionen ä r  kon- 
tlikten mellan h jer ta ts  poesi och förhållandernes prosa ' ).

*) V isser l igen  halva vi i nyare tider  s e t t  försök till fram
bringande a f  Epos ,  i s in egentl iga  antika form ; så  t. ex .  och  
framför andra G oethes  ”Herrman und Dorothea”. Men äfven  
dett3  s ed n a r e ,  ehuru ostrid ig t  det  ypp ers ta ,  har dock ej kunnat  
till lif uppväcka en k on stform ,  som  tyckes  ha fvä  blifvit  qväfd i 
den. nyare  t idens  altför tunna luftkrets . —  ”Det antika E pos”, 
säger  Mundt i s i tt  verk om S am tid en s  li tteratur, ”var det ur
sprungligaste  och  om ede lbaras te  uttryck och  aftryck af de gam la  
fo lkens lif i d e s s  ethiska och  rel ig iö sa  b e ty d e ls e .  Ett m odernt  
Epos i de  Gamlas onda och  form är alltså e geu t i igen  e tt  o t in g ,  
om  också  den invändnin g,  som  man vanligen har gjort mot epos  
hos de  nyare som  en icke  efter tiden lämpad form , så  til lv ida  
saknar gru n d ,  som p o es ien  skall drlfva igenom  och  alltid s e g e r 
rikt har drifvi t igen om  all t ,  som  den m ed äkta anda aflat och  
födt. Icke des lom ind re  m åste  man til lerkänna endas t  en ringa  
gi l t ighet  åt de former, som  en  konstnärs  fantasi lek har väckt  
endas t  till e t t  skenlif.  G oethes  Hcrrman und D orothea ,  huru
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Sedan vr nu sålunda sökt a t t  skildra Romanens vä
sende, skola vi äfven försöka uppvisa dess  ursprung  och 
historiska utveckling. Men som både tid och utrym m e 
äro knappt tiiltagna måste vi inskränka oss till en hastig 
öfverblick eller, a t t  jag så må säga ,  e t t  hastigt uppdra
gande af teckningens konturer, utan att  i detalj kunna 
utföra densamma. Först skulle vi dock kanske angifva 
hvarifrån den hem tat sitt  namn. Detta finna vi hafva 
uppkommit i medeltiden, och egentligen betyda berättelse 
på  Rom aniska språket.

Då nemligcn Romarne underkufvat de t  vestliga Eu
ropa, blandade sig småningom segervinnarnes och de be
seg rades  språk med hvarandra ;  u r  hvilken blandning ett  
eget språk omkring det 10:de seklet utbildade sig, och 
hvilket till skilnad från Latinet kallades det Romaniska 
eller Romanspråket. Detta var nu folkspråk, och talades 
snart  uteslutande äfven vid hofven; dä derem ot Latinet 
bibehöll sig vid domstolarne och k y r k a a  Då det vid 
hofven blef mode a lt  sysselsätta sig med litterära och i 
synnerhet poetiska äm nen, betjente man sig nästan en
dast af Romaniska språket; och allt, som i berättande
stil föredrog, kallades "ett  Romantiskt" eller en "Roman";
likgiltigt i hvad form det framställdes *). Roman betyder 
således ursprungligen en berättelse, lika m ycket om den 
är sann eller diktad 2) ,  eller båda delarne; och först

in tagande äfven bär det  e gen dom liga  ge n ie t  brut it  sin väg g en om
de tradit ionella  formerna,  gör dock  knappast  e t t  annat in tryck  
på oss  gen om  s itt  friska lif , än såsom  e tt  m ed  afs ig t e f ter -  
k onstladt.”

*) O. A. B. Wolff: a l lgem eine  G eseh ich te  des  R o m a n s ,  p. 6. 
Så ock  S ism on di:  Litterature du Midi. Bri isse lupplagan,  p. 162.

l )  I denna m enin g  beg a g n a s  detta  ord ännu af Brantome, då 
han näm ner Roman du Bayard ,  derm ed m enan de  den nam nkun
niga Fransyska hjcltens le fvernesbeskr ifn ing .



sed na re fick den betydelsen af en utförlig  berättelse om 
en diktad tilldragelse.

Ilvad Romanens första uppkom st angår, Ur det snart 
sagd t omöjligt^att derom kunna utsäga något visst. Man 
skulle nemligen kunna säga, a t t  Romanen, innan den så 
som sådan uppstod exis terade  i e t t  visst naturligt anlag 
hos inenskoanden sjelf.

I följd af cn inneboende längtan efter frihet och obe
roende, äiska vi nemligen a t t  så mycket som möjligt 
försätta oss från de dagliga omgifningarne och det bor
gerliga lifvets former till en friare sfer; a t t  skapa oss en 
ny verld, som vore mera omvexlande, mera lysande än 
den vanliga, sam t der slumpen egde mindre inflytande, 
och der våra förmögenheter med mera frihet kunde ut
veckla sig. A tt nu bestäm dt säga när denna andens 
sträfvan realiserade sig i den Romantiskt-Episka dikten, 
eller a t t  afgöra nän  och kvar  den fö rs ta  Romanen dikta
des, Ur ganska vanskligt. Att denna diktart likväl långt 
innan den fick namn af jRoman verklisen exis terade, veta 
vi med visshet.

Vid s tuderande t af de orientaliska  folkens poesi finna 
vi a t t  denna d ik ta r t  hos dem nått  en ganska hög grad 
af fulländning. Så väl Indien som China, Arabien som 
Persien hafva a t t  framte m er eller mindre u tm ärkta  alster 
inom denna form. I synnerhet bearbetades denna konst
form af Chineserne. Det låg ock i naturen af Chinas 
författning och seder, a t t  Romanen der skulle med för
kärlek omfattas. Den är ock hos Chineserne likasom hos 
oss den enda möjliga art  af Episk diktkonst, och unge
fär af samma anledning. Alla äkta episka motiver sak
nas nemligen äfven hos dem och poesien måste nästan 
uteslutande inskränka sig inom familjen; hvarför ock skal
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den m ås te  vända sig till den omedelbara verkligheten, för 
att  u r  dess konflikter skaffa sig ämnen för sina dikter •).

Af de öfriga Orientaliska folken hafva i synnerhet 
Perserne  u tm ärk t  sig inom detta gebiet. Nisami och 
Dschami äro lysande stjernor på denna himmel.

Glödande inbillningskraft, rik uppfinning i förening 
med snillrik anordning, ä r  e t t  i allmänhet utmärkande 
drag hos dessa  alster. Öfverförda till o ss ,  hafva de ej 
heller förlorat något af sina behag; utan snarare  förvärf- 
va t  sig e t t  n y tt  in tresse ;  det nemligen som de skänka 
oss genom den trogna målning de framställa af lokalen, 
b ruke t och sederne  i deras  hemland.

För Gr eker n e , m ästare  i alla former af diktkonst, 
kunde ej heller Romanen blifva aldeles främmande. Förr  
än vid tidpunkten af Alexanders död synas de likväl ej 
hafva odlat denna gren af litteraturen. Såsom förebil
dande och förebådande den egentliga Romanen, förtjena 
visserligen de mythiska berä t te lser att  näm nas , hvilka, 
under namn af ”Milesiska sagor11 (de härs tam m ade nemli
gen till s tö rs ta  delen från Mindre A sien) ,  leda sitt u r 
sp rung  ända från \ :sta århundradet af den Christna tide
räkningen; men Romanen i egentlig mening, räknar dock 
sin födelse först i i:de seklet.

Tillståndet af Grekernes seder och författning, synes 
ej heller hafva erbjudit något särdeles gynsam t ämne för 
detta  slags komposition. E t t  lif hvars  lopp till en s tor 
del på förhand var bestäm dt och nödvändigt delades mel
lan s ta tens angelägenheter och husliga bestyr, lånade sig 
ej gerna hvarken  åt inbillningens eller slumpens nycker. 
Det offentliga lifvet tillhörde historien eller komedien, 
som i början af A thens demokratiska tidehvarf var en af

l ) Rosenkranz. Goscbichte der poesie, p. io.
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organcrne för den populära oppositionen. Privatlifvet var 
allt för m \c k e t  isoleradt —  snar t  sag t inneslutet i ett  
sa n c tu a r iu m , för a t t  kunna lemna nägot rikare bidrag åt 
skalden. IIvad återstod då för Romanen och Romanför
fa t taren? De enskildta oordriingarne, som G rekernes lösa 
moral ej bemödade sig a t t  dölja; slafvars och he tä re rs  
äfventyr jem te  de framstående egenheterne i karaktcren 
eller lefnadssättet hos några enskildta eller offentliga per
soner; allt detta var något hvarm ed komediförfattaren 
fick låta sig nöja; men som ej kunde förslå inom Roma
nens mera  vidsträckta omfång. Ilvad var väl således na
turligare, än att skalden utom verklighetens sfer snart 
skulle söka sig en annan friare verkn ingskre ts ;  bortom 
de sociala in tressena söka sig nya sådana; e t t  n y tt  slags 
personager och händelser?  Det ä r  ock i sjclfva verket 
på denna bana, som Romanen hos Grekerne efter Ale
xanders död började sina första fjät.

Men den verld, som  den nu skapade, blef ännu vida 
trängre  än den verkliga. Dess alster framträdde, det ena 
efter det andra , utaci a t t  erbjuda något annat än taflor 
utan sanning och, hvad  häraf var en naturlig följd, fiktio
ner utan intresse.

Dock äfven inom detta område hafva G rekerne  till
kämpat sig en ej förkastlig lager. Så diktade Heliodorus, 
Biskop i Trikka omkring år 400 en Roman i 10 böcker 
under namn af Theogenes och Charikleia eller iEthiopika, 
u tm ä ik t  på en gång för stilens skönhet och elegance samt 
den nästan Romantiska färgton, hvarm ed han målar kär
lekens höghet och styrka. Lika hänförande, med lika 
mycken poetisk sanning målade ock en Longus Herdelif- 
vets behag i sin Roman Ghloe och Daphnis ' )  En inta

l ) Wolff: ”Geschichtc des Romans”, samt Rosenkranz: ”Ge- 
Bchichte der Poesie”.
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gande naivitet, e tt idylliskt lugn b reder  ett tjusande skim
m er öfver hans i sanning malande tallor. Men dessa 
båda voro ock de enda stjernor, som spridde någon glans^ 
under den långa natt i hvilken en l i tteratur slocknade, 
som i alla afseenden varit så glänsande.

De Grekiska Romanerne hafva emellertid gifvit oss 
den lärdom, att  hvarje li tteratur, som ej g rundar  sig på 
den Epoks seder, inom hvilken den uppkom m it ,  och så
lunda saknar allt sammanhang med det verkliga lifvet, 
döm m er sig sjelf till en säker om ock långsam död.

Afven liom arne  dröjde ej a t t  tillegna sig de Milcsi— 
ska sagorne; men dessa förblefvo dock ständigt exotiska 
plantor och slogo aldrig rot bland folket. Dels var n cm - 
ligen Romerska folkets anda alltför litet ö fverenss täm m an- 
de med detta slags diktkonst, liksom i allmänhet med all 
slags poesi, dels var ock både nationen altför mycket 
sysselsatt  och den enskildte för mycket upptagen af sig 
sjelf, för a tt  kunna fatta någon smak för Romanläsning. 
Derföre har  ock denna litteratur blott tvennc verk  af detta  
slag att  uppvisa: Petronii ”Satyricon” af hvilken blott e t t  
fragment kommit oss tillhanda, sam t Apuleii ”Gyllene 
Asna11, en efterbildning efter de milesiska sagorna, i hvil- 
ken ämnet ä r  lånadt från Lukios’ ”fitmnoQyoaeais ')•
Dessa verk, egentligen endast derföre värda uppm ärk
sam het,  emedan de låta oss kasta en blick i den tids 
anda och förhållanden hvilken de skildra, blcfvo ock utan 
efterföljare, likasom de varit utan föregångare, och blefvo- 
först i en eftervcrld tillerkända något värde.

En lång tiderymd af ungefär e tt  årtusende förflöt nu 
innan denna konstart å te r  kunde uppstiga ur den graf, i 
hvilken den, likasom snar t  sagdt all bildning, försänktes 
genom barbarernes inbrott i den civiliserade verlden. —

')  Itosenkranz, 1. c. Wolff, ). c.



Denna langa mellanrymd, full af sedlig och social gäsning 
och under hvilken så väldiga elementer kämpade med 
hvarandra, var ock för ingen del egnad att  återupplifva 
en li tteratur, som mera än någon annan fordrar en lugn 
och ostörd reflexion. E t t  sådant reflexionens lugn var 
ock så tillvida o tänkbar t ,  som ämnet ännu var för rik
haltigt och för chaotiskt sam manblandadt,  för a tt  tillåta 
en allmän och total öfverblick. Först efter lång bearbet
ning kunde denna m assa  blifva bildbar. Denna bearbet
ning verkställdes nu af den Episka poesien; en konstform 
i hvilken e tt  folks uppvaknande sjclfmedvetandc först rö
jer  sig. Så bildade s ig  sedan det Romantiska Epos ( e -  
gentligen blott en Roman i poetisk form); i början blott 
tillgängligt för de högre klasserne; men småningom ned
stigande bland massan af folket; och, öfverförd i prosaisk 
form, stutligen utbildande sig till Roman.

Från hvilket land de första alstren af denna ur Che- 
valeriets sköte uppblom strande li tteratur leda sin h ä r -  
Komst, derom har  man länge varit af olika meningar. 
Man har än velat räkna deras första anor från det genom 
Troubadourernas skaldekonst så  ryk tbara  Provence, än 
från de i Spanien bosat ta  ridderliga Morerne. Men se d -  
nast har Sismondi i sin Litterature  du Midi med segran
de bevisning gjort den åsigten gällande, a t t  den Norman
diska delen af Frankrike är Riddareromanens fädernesland.

De äldsta biand dessa Romaner äro författade i slu
ta t af 12:te seklet, och alla utgångna ur Normandie eller 
från de Engelska konungarnes hof. •—  Sådana äro t. ex. 
”Tristan de Leonois” , rom anerne  om ”den helige Graal” 
och om ”Lancelot”. Ungefär vid samma tidpunkt skrefs 
ock romanen om Alexander,  som i följd af sitt stora 
rykte  gaf namn åt det verssl3g som bär dess namn och 
som från den tiden af Fransmännen begagnas såsom d e t  
företrädesvis H eroiska  versslaget.



\->

Riddar-Rom anerne dela sig i ILne bes täm d t begrän
sade och från hvarandra helt och hållet skiljda klasser. 
Den första bildas af Romanerne om Konung A rthur och 
hans runda bord; om trollkarlen Merlin, Tris tan  de Leo- 
nois m. fl. Ursprunget till hela denna rom an-cykel finna 
vi i Roman du Brut författad 1155 af Robert W ace eller 
Gasse, en Anglo-Normandisk Trouvére från ön Jersey.

Den andra klassen af Riddaromaner bilda de så kal
lade "Amadisromanerne", hvilka man vanligtvis velat gifva 
e t t  Spanskt eller Portugisiskt ursprung. De härs tam m a 
ncmligen sam t och synnerligen från "Amadis af Gallien”, 
som nästan allrnänt anses vara skrifven af Portugisen 
Vasco Lobeira, som lefde i början af 14:de seklet. Man 
har dock i sednare tider af inre kriterier tagit sig anled
ning att  förmoda, a t t  denne Lobeira endast gjort en be
arbetning clter en äldre Fransysli roman.

Den tredje familjen, helt och hållet af F ransysk t ur
sprung utgöres af Romanerne om Carl den s tore  och 
hans Paladiner. Uit höra i synnerhet de af Adenés le 
Roi, författade Romanerne om de ”fvra Haimonsbarnen”r 
"Bertha med stora fötterna", "Dansken Ogier", na. 11.

Såsom ett helt och hållet eget och från R iddarrom a- 
nen aldeles skiljdt slag, märka vi ock d e r  klass af Alle
goriska Romaner,  som börjades med "Romanen om Ro
sen" •) och sedan i mångfaldiga bearbelningör och imi
tationer fortsattes.  Den lust till det allegoriska, som 
s tädse visar sig i en nations poetiska bildningshistoria, 
så snart  den äldsta poetiska bildningskraften börjar af-  
mattas, visade sig nemligen äfven nu, i midten af denna 
Epok och framträdde mot slutet af denna tidrymd så 
herrskande, a t t  den snar t  sagt helt och hållet beherrskade 
den på Episk skaldekonst mättade smaken, och kan s å -

' )  af Guillaume de Lo ir is ;  j första hälf ten af 13:do Seklet .
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lunda sägas  nfsluta denna för Europeiska folkens bild— 
ningshistoria sä märkvärdiga och vigtiga tiderymd. Vid 
samma tid upphörde  ock den s trängt poetiska formen 
för Romanen och prosan trädde i dess ställe. Detta 
skedde ungefär samtidigt i Tyskland och England ' ) .

Att smaken för Riddarpoesien ej helt och hållet u t
slocknat, visade emellertid de ständigt reproducerade A - 
madisromanerne, hvilka, egentligen blomstrande i Spanien, 
dock derifrån gjorde sin rund genom nästan hela det bil
dade Europa. Sam m a sm akens rigtning i afseende på 
Romanpoesi, hvars  utveckling inom Frankrike vi nyss 
sökt framställa, visade sig nemligen ock bland alla civili
serade folk i Europa under medeltiden, och de egentliga 
hufvudämnena vandrade från det ena folket till det andra, 
sam t blefvo genom fria bearbetningar sam t inblandning 
af inhemska tradit ioner och sagor desse nationers verk
liga egendom.

Då nu emellertid det Ridderliga lifvet i Europa nal
kades sin upplösning, och slutligen helt och hållet u t
slocknade; men Riddarromanerne dock ännu fortsatte sin 
bana, förlorade ock desse dcrigenom sin sanning och den 
stödjepunkt de eg t i det verkliga lifvet sam t Cfvergingo 
sålunda från poetiska behandlingar af nationelt lif till vid
underliga och tom m a fantasibilder, alldeles främmande för 
tidens seder  och förhållanden. Då uppstod ändteligen en 
man som man med skäl kunde kalla romanens återlösare 
och nedslog med sin trollstaf alla dessa vidundeiliga fo
ster, som  tiden framalstrat; då uppträdde Cei vantes med 
sin i alla tider oförgätliga Don Qvixotte. Genom att  
ställa alla dessa en irrande riddares utsväfvande äfventyr 
och orimligheter i en löjlig dager;  genom a tt  på e tt  löj
ligt sä t t  ställa dem i konflikt med verkligheten och i en

l ) Wolff, 1. c.



snillrik fabel uppställa sunda förnuftets p ro tes t  mot de 
fantastiska och orimliga dröm bildem e, Snncho Fansa mot 
Don Qvixotte , nedstörtade han med e t t  slag alla dessa 
figurer af dunst och dimma, lian kan ock derföre med 
denna sin Roman sägas hafva b e t räd t  en ny och förut 
helt och hållet okänd bana. En pikant målning af tidens 
seder ,  djup utveckling af karakterer och passioner, intri
gens konstmessiga uppställning, berä t te lsens  naturliga och 
sanna ton, alla dessa egenskaper u tm ärk te  detta  arbete, 
och förenar sålunda i sig alla de olika förtjenstcr, som 
dess efterföljare sedan dela sig emellan *).

Så  lysande tr iumph Cervantes än skördade genom 
denna sin rom an, kunde han dock likväl ej helt och 
hållet öfvervinna tidens falska smak. Om än de orimliga 
Riddaräfventyrcn upphörde, så trädde nu i stället i bör
jan af 17:de seklet de fadda och onaturliga H erderom a-

l) Ehuru satir iserandet af de många usla imitationerno af de  
gam la r iddarromanerne var en af uppgifterue  för C ervan te s ,  var 
dock detta  ej d e t  enda han ville  åstadkom m a m ed  sin  Don  
Qvixotte .  Han vi lle  äfven visa de  oförenliga kon trasterne  m el
lan poes ien s  och prosans verld. S å  är Don Q vixo t te  sed d  från  
en högre poetisk  synpun kt ,  den m e s t  s torartade  o c h  vördnads
bjudande karakter; betraktad från den prosaiska verk lighetens  
syn p u n k t  blir han oundvik ligen löjlig. Derifrån ock den känsla  
af djup smärt3  som  många hafva ty c k t  s ig  finna utbredd öfver  
detta  arbete .  Så är ock  d ess  moral i sjelfva verk et  ganska  
sorglig ,  då den visar  fåfängan af all denn a  s jä ls storhet  och illu
sionen i all denna tapperhet.  Men då ett  arbete  som logiskt  
g enom förde  denna s a t s ,  skulle  bli både b i t tert  sorglig  och ned
slående-,  kan derem ot en satire skrifven utan smärta  vara af 
ganska g lädt ig  ton; em edan man känner och  inser  att b å d e  den  
s o m  sålunda beskrattar och de som b es k ra t ta s ,  äro mottagliga  
för intryck af högre art; att  de äro m enn isk or  ur hvilkas krc-ts 
e n  Don Q vixotte  kunde utgå.

Sism o n d i :  L it te ra tu re  du Midi. 2 :dra  del. p. 2 1 6 — 219.



nerne  i dagen l ). Det var först i slutet af 17:de och i 
början af 18:de sekjct, som denna li tteratur genom Sede
rom anen  tog ett s tö rre  s teg  framåt på konstens bana. 
Man såg nu romanen likasom pånyttfödas u r  sanningens 
och naturens anda dittills föisummade och förbisedda 
källor. Den inträffade ock under omständigheter, som 
voro i hög grad gynnsamma för dess framsteg. I det 
ögonblick Philosophien hotade  a t t  taga öfverhanden öfver 
de sköna konsterne och på sig uteslutande riktade allas 
blickar; i det ögonblick då imaginationens sekel började 
öfvergå till kritikens, kunde man ej annat än med värma 
och förtjusning vända sig till en konstar t ,  som , tillfreds
ställande bådas bchof, kunde på en gång upptaga philo— 
sophons betraktelser och poetens skapelser; åt de rnoral- 
philosophiska undersökningarne kunde låna alla diktens 
behag. Stundom företog man sig att  i cn följd af sce
ner, troget uppfattade efter lifvets vanliga gång, efterbilda 
passionernas naturliga framsteg och dess oundvikliga följ
d er;  stundom visste  man a t t  genom utvecklingen af nå
gra karakterer och deras konflikter skapa en intrig, som 
fängslade genom omvexlingen i situationer och den spända 
väntan på upplösningen. Stundom tjenade en snillrik 
fabel till cmbleme för en moralisk sanning. Sednare bc-  
mäktigade sig fantasien do genom undervisningen sam 
lade kunskaperne, företog sig a t t  upplifva det förflutnas 
kalla stoft och i sina målningar med tilthjelp af diktade 
personer och händelser låta en förfluten Kpoks seder, 
bruk och anda å le r  upplefva.

Att närm are  detaljera allt d e t ta ,  skildra hur Roma
nen hos Tyskarne  §teg till sin höjd genom Göthe och 
Tieck, sam t huru deri sedan utvecklat sig hos alla öfriga

*) Detta var  dock ej någon aldeles ny genre ,  utan hade i 
Montemavors  ”Diana” och dess im ita tö re r  sina föregångare.
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Europas nationer,  voro h u r ,  om ock af högsta vigt, 
dock i anseende till ämnets vidlyftighet, hard t  nära o -  
möjligt; och vi vilja derföre härm ed afsluta denna af- 
handling med det enda sluttil lägg, a tt  de aldra sednaste 
företeelserna inom R om anlit te ra turen, genom sina ovan
liga både förtjenster och fel sam t framförallt genom de i 
nästan alla f ramträdande mer eller mindre praktiska ”ten
denserna11, gifva all anledning a t t  förmoda, de t  vår tid är  
en öfvergångsperiod, i hvilken vi hoppas a t t  konsten ej 
skall gå under, utan tillkämpa sig mera både frihet och 
anseende.






