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»Modernitetens epos» eller universalpoesi?
Om romanen som genre i romantisk poetik
Av LARS GUSTAFSSON

Romanen och genrerna
Romanen har ju under århundraden varit mycket
omstridd som litterär genre. Frågan huruvida
romanen, i egenskap av prosagenre, överhuvud
taget kan räknas till poesin, diktkonsten, är länge
föremål for diskussion inom den klassicistiska
traditionen. Fortfarande omkring 1800 är denna
diskussion aktuell, och den kan sägas nå sin
konklusion i uppfattningen av romanen som
»prosa och dock poesi» (Friedrich Schlegels om
döme om Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre i
hans recension i Athenäum 1798), en uppfattning
där klassicistisk och romantisk romanteori möts.
Redan åtskilliga företrädare för den tidiga klas
sicistiska poetiken hade erkänt romanens status
som en del av diktkonsten. Detta erkännande
förutsatte att romanen på ett eller annat sätt kunde
relateras till det traditionella genresystemet, som
hade härletts ur den antika diktningen och po
etiken. Genretänkandet inordnade de poetiska
verkens mångfald i en uppsättning diktarter och
avgränsade samtidigt poesins område: till
diktkonsten hörde sådana verk som kunde anses
falla inom någon av de etablerade genrerna. Så
småningom fördelades poesin på tre huvudgenrer,
epos, lyrik och drama. Den triadiska indelningen
av diktkonsten hade (länge i konkurrens med
andra indelningar) sedan renässansen blivit allt
vanligare i poetiken, även om det dröjer till långt
in på 1800-talet innan den kan anses ha slagit
igenom.1
Detta genresystem kan tyckas snävt, men det
anpassades i viss utsträckning till diktningens
historiska utveckling. Grundgenrema uppfattades
nämligen mindre som en gång för alla fixerade
kategorier, definierade genom formella och inne
hållsliga bestämningar, än som ett slags organis
mer, föränderliga och utvecklingsbara inom grän
serna för sin »natur».2 Nya dikttyper kunde be
traktas som utgreningar från huvudgenrema, men
också som blandningar eller kombinationer av
dessa. Idén om »diktningens naturformer» är väl

mest känd genom Goethe, som presenterar den i
sina kommentarer till West-Östlicher Diwan
(1819). Goethe räknar här upp en rad olika dikt
arter - bland dem romanen - och ställer frågan
om deras inbördes relationer. Han förklarar att
poesin endast har tre äkta naturformer, nämligen
epos, lyrik och drama. Ur dessa former kan enligt
Goethe alla diktarter härledas.3
Ända sedan renässansen hade romanens teore
tiskt medvetna försvarare - Cervantes hörde till
dem - velat uppfatta genren som en förnyad form
av epos, ett epos i prosaform, och denna
uppfattning av romanen förekommer ofta i den
franska 1600-talsklassicismen.4 Pierre-Daniel
Huet, en av 1600-talets mångsidiga lärdomsgiganter, ägnar romanen en betydelsefull framställning
i sin Traité de l ’origine des romans (1670), spridd
i flera upplagor och översättningar.5 Här vill Huet
hävda romanens egna traditioner och dess gen
remässiga särställning, men samtidigt ser han den
som den moderna avläggaren till eposet. Huet
nämner en rad skillnader mellan episka dikter och
romaner, särskilt framhåller han att romanerna är
rikare på händelser och episoder samt att deras
viktigaste ämne är kärleken, i motsats till politik
och krig i de episka dikterna.6 Ifråga om själva
berättandet, struktureringen av stoffet, framstår
emellertid eposet enligt Huet som mönstergivande
för romanen. De romaner som han kallar »regel
rätta» (reguliers) ansluter sig till den episka dik
tens uppbyggnad. De grekiska romanernas förfat
tare gav enligt Huet genren en riktigare form än
den hade haft i Orienten genom att ställa den
under eposets strukturella principer, som främst
innebär att berättelsens delar hålls samman i en
helhet.7
Även försvaret för romanens nya, mera realis
tiska former under 1700-talet söker gärna anknyt
ning till eposgenren och motiverar romanen som
ett modernt epos. Henry Fielding karakteriserar i
förordet till Joseph Andrews (1742) sin roman
som ett komiskt prosaepos, »a comic Epic-Poem
in Prose». Det är påfallande hur Fielding i sitt
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resonemang söker stöd i klassisk diktning och
poetik. Han framhåller att Homeros ger förebilder
både för ett allvarligt och - med den förlorade
dikten Margites - för ett komiskt epos och att det
senare enligt Aristoteles förhåller sig till komedin
som Iliaden till tragedin. Och romanen bör, menar
Fielding, kunna betraktas som episk diktning, om
den äger genrens väsentliga element, som han (i
överensstämmelse med Aristoteles) anger som
»Fable, Action, Characters, Sentiments, and Dic
tion».8
Också den numera mindre kände tyske förfat
taren Johann Carl Wezel vill i företalet till sin
roman Herrmann und Ulrike (1780) försvara
genren genom att betrakta den som en form av
epos; intressant är att han lanserar beteckningen
»borgerligt epos», en beteckning som ju senare
skulle bli välkänd genom Hegels estetik. Det
vanliga föraktet för romanen sammanhänger en
ligt Wezel delvis med fordomen att verk som
grekena och romarna inte har givit mönster för
och som Aristoteles inte har föreskrivit några
regler omöjligen kan höra till »diktkonstens äd
lare genrer»; delvis beror romanföraktet också på
genrens många avskräckande exempel, alster
»utan plan, poetisk hållning eller sannolikhet».
Men Wezel ser alltså den ambitiösa romanen som
den moderna, borgerliga motsvarigheten till
eposet. De regler som gäller för detta gäller också
för romanen, om man bortser från sådana regler
som är godtyckliga och endast avser den yttre
formen; till dessa räknar Wezel tydligen kravet på
metriskt bunden form. De väsentliga reglerna, de
som »grundar sig på en poetisk berättelses natur,
väsen och ändamål», är gemensamma för båda
genrerna.9
Under 1700-talet jämförs emellertid romanen
ofta även^med dramat, såväl av romanförfattare
som av kritiker och litteraturteoretiker.10 Särskilt
låg det nära till hands att betrakta den nya brev
romanformen - där personerna liksom i dramat
framträder mer eller mindre direkt, med sina egna
ord - som ett slags dramatisk genre eller som en
episk-dramatisk biandgenre. Samuel Richardson
anknyter sålunda till dramat i sitt »Postscript» till
Clarissa (1748,1751), där han betecknar sin ro
man som en »dramatisk berättelse» - »the History
(or rather Dramatic Narrative) of Clarissa».11 Och
i sin Éloge de Richardson (1762) prisar Diderot
Richardsons romaner främst för deras psykolo
giskt realistiska karaktärsteckning och likställer
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dem från den synpunkten med dramen.12 Med sin
användning av termen »drame» både för det mo
derna skådespelet och för den moderna romanen
sätter Diderot programmatiskt de båda genrerna i
en betydelsefull förbindelse med varandra, som
Hans Robert Jauss har framhållit.13
En orientering av romanen mot dramat finner
man likaså i tysk romandiskussion, till exempel i
Friedrich von Blanckenburgs Versuch über den
Roman och i Johann Jakob Engels Über Hand
lung, Gespräch und Erzählung, som båda pub
licerades 1774.14 Både Blanckenburg och Engel
menar att personerna i en roman bör karakterisera
sig själva genom dialogen och handlingen, alltså
som i dramat. Eposet och dramat behövde dock
inte utesluta varandra som genremässiga referen
ser i romandiskussionen, de kunde åberopas sam
tidigt, alternativt. Blanckenburg, som sätter
Fieldings Tom Jones och Wielands Agathon i
centrum av sina resonemang i Versuch über den
Roman, påpekar själv att han ofta ger exempel
från eposet eller dramat; en motivering för detta
är, förklarar han, att man i allmänhet bättre känner
till dessa genrer än romanen. Enligt Blanckenburg
är alltså såväl eposet som dramat ägnat att belysa
romanen som diktart.15
Släktskapen mellan episk framställning och
dramatisk, som ofta betonas av romanförfattare
och romanteoretiker på 1700-talet, fanns i själva
verket antydd redan i Aristoteles’ Poetik, sedan
renässansen grundläggande för den klassicistiska
litteraturteorin.16Aristoteles, som behandlar eposet
kortfattat, ställer på följande sätt denna genre i
relation till tragedin: »Epos och tragedi har vissa
element gemensamma, andra åter är mera spe
ciella för den senare, så att den som kan se skill
nad på god och dålig tragedi också kan bedöma
epos. Det som epiken har finns i tragedien, men
det som tragedien har finns inte alltid i epiken.»17
Epiken är visserligen »till sin karaktär berät
tande».18 Men även denna berättande diktart bör
enligt Aristoteles struktureras dramatiskt och
koncentreras kring en huvudhandling.19 Och även
här bör ett dramatiskt rollgestaltande användas;
Aristoteles framhåller särskilt Horneros’ förtjäns
ter från den synpunkten att han talar så litet som
möjligt »i egen person»: »Andra diktare uppe
håller sig oavbrutet själva på scenen (...) men efter
blott några få inledande ord för Homeros upp en
man eller kvinna eller någon annan karaktär på
scenen.»20 När Richardson talar om Clarissa som
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en »dramatisk berättelse», framhåller han en
egenskap hos sin roman som alltså väl överens
stämmer med det aristoteliska idealet for episk
framställning.
En viss reaktion mot tendenserna i 1700-talets
romanestetik att orientera romanen mot dramat
kan man kanske uppfatta i Wilhelm Meisters och
teaterdirektören Serlos ofta citerade samtal om
romanen och dramat i Wilhelm Meisters Lehr
jahre (1796): här är det inte likheten utan skill
naden mellan de båda genrerna som framhävs. De
samtalande enas om att betrakta romanen och
dramat som likvärdiga diktarter, som skildrar
»mänsklig natur och handling» men som dock
skiljer sig från varandra genom att romanen
företrädesvis framställer tänkesätt och händelser,
medan dramat framställer karaktärer och aktiva
handlingar, samt genom att romanen framskrider
långsamt, medan dramat skyndar raskt fram.21
Under 1700-talet utvecklades ju romanen i flera
skilda former och stilar och det kunde vara svårt
att ställa alla romaner under en gemensam gen
renorm, vare sig eposet eller dramat prioriterades
som en sådan. Det traditionella genresystemet
kunde då fungera som en grund för indelning av
romanen i olika typer. Jean Paul, betydande både
som estetiker och som förnyare av den tyska ro
manen omkring 1800, gör en ansats till en sådan
indelning i avsnittet om romanen i sin Vorschule
der Ästhetik (1804). Ursprungligen är romanen
episk, menar han, men i brevromanen, som endast
består av längre monologer eller dialoger, går den
över i den dramatiska formen, och i ett fall som
Goethes Die Leiden des jungen Werthers i den
lyriska - Jean Paul anknyter alltså romanen även
till lyriken, den tredje grundgenren.22 Huvudsakli
gen rör sig emellertid romanen mellan »den po
etiska ellipsens båda brännpunkter», nämligen
eposet och dramat, förklarar han. Goethe väckte
den romantiskt-episka formen till nytt liv i Wil
helm Meisters Lehrjahre, ett verk som enligt Jean
Paul har fått efterföljare i till exempel Novalis’
och Tiecks romaner. Å andra sidan kan romanen
anta en romantiskt-dramatisk form, menar Jean
Paul. Denna strängare form anser han också vara
den bättre - »aus demselben Grunde, warum
Aristoteles der Epopöe die Annäherung an die
dramatische Gedrungenheit empfiehlt». Till de
författare som företräder denna romantyp räknar
han bland andra Richardson, Fielding, Wieland
och sig själv.23

Romanen som universalpoesi
Gentemot en uppfattning som differentierade
romanen i skilda genretyper lanserades emellertid
också, särskilt från slutet av 1700-talet, den bety
delsefulla idén om romanen som en diktart som
förenar de olika genrerna, romanen som univer
salpoesi. Även denna idé tycks ha sin långa för
historia. Den skymtar faktiskt redan i Cervantes’
Don Quijote, när domherren i sitt samtal med
kyrkoherden om riddarromanema förklarar att
»det obundna skrivsättet i dessa verk ger förfat
taren tillfälle att kunna visa sig såsom episk,
lyrisk, tragisk och komisk skriftställare, i all den
mångsidighet som skaldekonstens och vältalig
hetens ljuva och angenäma vetenskaper i sig in
nesluta».24
Universalpoesitanken har förknippats med ro
mantiken och dess brytning med den traditionella
genrepoetiken, men fattad som en idé om genrer
nas förening bygger den ju dock på genrebegrep
pet. Den äldre diskussionen om romanens förhål
lande till genrerna kan från den synpunkten sägas
fortsätta i romantikens försök att karakterisera
romanen som universalpoesi, försök som för
övrigt bryter sig mot den fortfarande levande
uppfattningen av romanen som den moderna
episka diktningen.
En grundläggande idé hos Friedrich Schlegel är
att den traditionella poetikens och retorikens gen
rebestämningar inte längre ger utrymme åt den
levande poesin, som alltid söker sig nya, oväntade
vägar. Romanen - som Schlegel uppfattar den framstår som själva inbegreppet av den efterklassiska, romantiska poesins frihet från formernas
och genrernas tvång och dess strävan att förverk
liga universalpoesin. Samtidigt som Schlegels idé
om en universalpoesi riktar sig mot det klassiska
genretänkandet, förutsätter den emellertid gen
rerna; de utgör de ursprungliga element som uni
versalpoesin förenar.
I sitt berömda program för den romantiska
poesin, presenterat i Athenäum 1798 (»Fragmen
te», nr 116), talar Schlegel just om föreningen av
poesins alla skilda genrer som en av universalpo
esins uppgifter: »Die romantische Poesie ist eine
progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist
nicht bloB, alle getrennte Gattungen der Poesie
wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Beriihrung zu setzen. Sie
will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität
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und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald
mischen, bald verschmelzen (...)»25
Att Schlegel med »romantisk poesi» särskilt
avser »romanpoesi» har framhållits i Schlegelforskningen.26 I en anteckning från 1797 förknip
par Schlegel »roman», »romantisk» och idén om
poesins och prosans enhet: »Alle Poesie soll
Prosa, und alle Prosa soll Poesie sein. Alle Prosa
soll romantisch sein. - Alle Geisteswerke sollen
romantisiren dem Roman sich möglichst approximiren.»27 Adjektivet »romantisk» som Schlegel
här använder det är i själva verket avlett av
»roman», och hans idé om den romantiska poesin
motsvaras nära av hans romanbegrepp, som fram
går i olika sammanhang, i anteckningar som den
citerade, i hans recension av Goethes Wilhelm
Meisters Lehrjahre (Athenäum 1798)28eller i »Ge
spräch über die Poesie» (Athenäum 1800), där en
av deltagarna i samtalet läser upp ett »Brief über
den Roman».29
Schlegels romanbegrepp är notoriskt skiftande
och svårfångat. När han i den nyss citerade an
teckningen låter romanen vara riktmärket för all
litteratur - »Alle Geisteswerke sollen romantisiren
dem Roman sich möglichst approximiren» - an
vänder han »roman» snarast som ett uttryck för
sin idé om en vittomfattande förnyelse av poesin.30
Som Schlegel tillämpar romanbegreppet kan det
gripa över flera diktformer, det kan rymma både
Don Quijote och 1700-talsromanen, representerad
av författare som Goethe, Diderot, Rousseau och
Jean Paul, men det kan också omfatta äldre
efterklassisk diktning i olika former, från Dante
till Shakespeare. Termen »roman» används av
Schlegel i flera sammanhang som en beteckning
för den poesi som överskrider, blandar eller
förenar de skilda genrerna. Han urskiljer olika
romantyper, men han hävdar samtidigt ett
överordnat romanideal som motsvarar hans idé
om den universella poesin. I en av sina tidiga
anteckningar (1797) klassificerar Schlegel den
»ofullkomliga» romanen i fyra typer: den fantas
tiska och den sentimentala versromanen samt den
filosofiska och den psykologiska prosaromanen.
Men han tillägger: »Alle diese Nebenarten können
nur eine Art nur ein Analogon von Einheit oder
Ganzheit haben. - Eigentlich giebt es nur Einen
Roman.»31
Denna enda, ideala roman, som representerar
poesins enhet eller helhet, kan uppfattas som
målet för den progressiva universalpoesi som
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Schlegel talar om i det anförda Athenäumfragmentet.
När författaren till brevet om romanen i »Ge
spräch über die Poesie» försöker definiera roma
nen, gör han klart att han inte avser en särskild
genre; romanen i den meningen »avskyr» han.
Hans romandefinition är till synes intetsägande:
»Ein Roman ist ein romantisches Buch». Han
menar emellertid att romanen skall vara en po
etisk helhet, »ein Werk, ein für sich bestehendes
Ganze». Den ideala romanen framställer en hel
hetssyn på världen och tillvaron. En sådan kan
inte åstadkommas inom en traditionell genres
trånga gränser. I romanen räcker det sålunda inte
med ett »dramatiskt» sammanhang som i
skådespelet. Romanens enhet måste skapas genom
en högre kompositionsprincip, »durch das Band
der Ideen, durch einen geistigen Zentralpunkt».32
Författaren till brevet om romanen vill dock inte
betona motsatsen mellan dramat och romanen;
dramat, i första hand Shakespeares drama, är
snarast romanens »sanna grundval». Därmed
kritiserar han uppfattningen att romanen skulle
vara mest besläktad med den episka genren; han
menar också att en visa likaväl som en berättelse
kan vara »romantisk» (i betydelsen samman
hörande med romanen). Romanen skall inte
förknippas med någon viss genre, det utmärkande
för den är att den blandar de olika diktarterna. »Ja
ich kann mir einen Roman kaum anders denken,
als gemischt aus Erzählung, Gesang und andern
Formen», förklarar brevskrivaren.
Detta innebär ju att han ändå definierar roma
nen i relation till de traditionella genrerna, som en
blandning av dessa. Hans romandefinition innebär
främst att han tar avstånd från den hävdvunna
uppfattningen av romanens specifikt episka karak
tär. Han understryker särskilt att romanen inte
skall identifieras med epik, att det i själva verket
råder en motsättning mellan den episka stilen och
romanförfattarens subjektivitet, hans sätt att röja
sin egen sinnesstämning och att spela med sin
humor.33
Med sitt romanbegrepp avser Schlegel som har
framgått i första hand ett övergripande poetiskt
ideal, universalpoesin, den »romantiska boken»,
men eftersom han menar att de existerande dikt
verk som närmar sig detta ideal är vissa romaner,
använder han begreppet roman i praktiken också
som ett genrebegrepp, och det är till romaner i
mer eller mindre gängse mening som han
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anknyter sin konkreta romandiskussion. Till sam
tidens roman har författaren till brevet om roma
nen en ganska distanserad inställning. Han talar i
början av sitt brev om alla »dåliga böcker» från
Fielding till Lafontaine. Han kan visserligen
erkänna värdet av de »så kallade» romanerna i
Richardsons efterföljd, men det framgår att hans
»idé om romantisk form» egentligen inte är
tillämplig på sådana romaner.34
För Schlegel representerar främst Don Quijote
den romantiska romanen. Cervantes’ roman
framstår, enligt en av hans tidiga anteckningar
(1797), som höjdpunkten av »det romantiskas»
utveckling och hierarki, vars första nivå är antik
ens epos och drama: »Stufen des Romantischen 1)
bei den Alten: Epos und Drama. Anfang des
Mischgedichts in Prosa und mystische sentimen
tale Liebe epcoxiKa 2) Das absolute mystisch
Wunderbare, das eigentlich Romantische 3) Don
Quixote.»35 Och i en annan av dessa anteckningar
heter det: »Don Quixote noch immer der einzige
durchaus romantische Roman. - Die Engländer Goethe im Wilhelm Meister - haben zuerst die
Idee von einer Romanpoesie in Prosa restaurirt.»36
Don Quijote är alltså fortfarande den enda full
komligt romantiska romanen; en sådan saknas
ännu i den nutida litteraturen, menar Schlegel:
»Wir haben philosophische Romane (Jakobi)
poetische (Goethe); nun fehlt nur noch ein ro
mantischer Roman.»37 Men i en något senare
anteckning (1798) finner Schlegel i Tiecks
nyutkomna Franz Sternbalds Wanderungen den
romantiska romanen förverkligad: »Stembald
Romantischer Roman daher eben absolute Po
esie.»38
I den utförliga recensionen av Wilhelm Meisters
Lehrjahre i Athenäum 1798 låter Schlegel även
Goethes roman framstå närmast som ett åskåd
ningsexempel på den romantiska poesin och hans
tolkning av verket blir ett led i hans teori om
denna poesi.39 Vid sidan av Don Quijote får Wil
helm Meister inte minst genom Schlegels recen
sion tidigt en central ställning i den romantiska
romanestetiken.40
Enligt en av Schlegels förut citerade tidiga
anteckningar ser han emellertid inte bara Goethe
utan märkligt nog också de engelska författarna
som återupprättare av idén om en romanpoesi på
prosa: »Die Engländer - Goethe im Wilhelm
Meister - haben zuerst die Idee von einer Roman
poesie in Prosa restaurirt.» Schlegels tycks alltså
här bedöma dessa författare på ett annat sätt än i

brevet om romanen i »Gespräch über die Poesie».
Hans poesibegrepp är inte mera exklusivt än att
det kan omfatta till exempel Richardsons roma
ner. Den romantiska poesin är ju enligt Schlegel
»progressiv», den strävar mot ett aldrig uppnått
poetiskt ideal, och all diktning som på något sätt
rymmer denna strävan kan Schlegel betrakta som
poesi, i lägre eller högre grad. Detta framgår gan
ska tydligt av hans litteraturhistoriska fram
ställning i Geschichte der alten und neuen Litera
tur (ursprungligen föreläsningar i Wien 1812).
I ett sammanhang där Schlegel med ut
gångspunkt från Don Quijote kommenterar 1700talets romanförfattare erkänner han Richardsons
försök att »upphöja den moderna verkligheten till
poesi», även om hans »höga strävan» inte helt
kunde nå målet. Längre fram i föreläsningarna
återkommer Schlegel till den moderna samtidsskildrande romanen, som han karakteriserar som
en egen poetisk genre, »als eine eigne Gattung der
Poesie, und als regelmäßig erzählende Darstellung
in Prosa, von Begebenheiten aus dem jetzigen
gesellschaftlichen Leben». Men han betonar här
starkare att Richardson som romanförfattare
knappast har lyckats förverkliga »idealet» och
»den högre diktkonsten». Schlegel är benägen att
se något förfelat i själva den richardsonska genren
med dess omedelbara verklighetsanknytning.41
*

Att romanen - i sin sanna romantiska form överskrider de traditionella genregränsema och
representerar poesins enhet är en uppfattning som
Friedrich Schlegel delar med sin bror August
Wilhelm.
I sina Jenaföreläsningar (1798-1799), Vorle
sungen über philosophische Kunstlehre, räknar
August Wilhelm Schlegel vid sidan av de klas
siska diktarterna också med moderna diktarter,
bland dem romanen. Som höjdpunkterna inom
denna genre framstår för Schlegel Don Quijote
och Wilhelm Meisters Lehrjahre. Men samtidigt
som han alltså betraktar romanen som en ny form
av diktning, karakteriserar han den i förhållande
till traditionella genrer. Beträffande Don Quijote
menar han sålunda att dess komposition är mera
besläktad med eposets än med dramats; verket
består av en följd av händelser som är fristående,
»die jede Verwickelung und Auflösung für sich
haben und zu nichts weiter führen». Dramats
stränga lagar skall enligt Schlegel inte tillämpas
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på romanen, som kännetecknas av en mycket »fri
are helhet», analog med den episka diktens.42
Schlegel trycker alltså på skillnaden mellan episk
och dramatisk komposition, en synpunkt som ju
knappast överensstämmer med aristotelisk och
klassicistisk uppfattning.
Också i sin karakteristik av Wilhelm Meisters
Lehrjahre nämner Schlegel att händelserna inte är
förknippade i en dramatisk förveckling; i deras
gång härskar i stället »en viss episk ro». Men här
påpekar han samtidigt förekomsten av dramatiska
inslag, liksom även av »poetiska», lyriska. »Auch
ist Poesie eingemischt, so daß der Roman nach
Universalität zu streben scheint und sich fast in
allen Dichtarten bewegt, die es gibt.»43
Just genreblandningen är enligt Schlegel ut
märkande för den moderna, romantiska diktnin
gen i jämförelse med den antika. I det inledande
avsnittet om »konstläran» i sina Berlinföreläsningar (1801-1804), Vorlesungen über schöne Lit
eratur und Kunst, framhåller han att en skillnad
mellan den antika och den romantiska poesin är
att diktarterna i den förra är klarare avgränsade
från varandra än i den senare, där de olika po
etiska elementen blandas.44 Synpunkten slår
igenom i själva uppläggningen av de litteraturhis
toriska partierna av Schlegels föreläsningar: i
skildringen av den antika litteraturens historia
följer han genrerna (eposet, lyriken, dramat), en
disposition som han överger i behandlingen av
den romantiska litteraturens historia: här struktur
erar han i stället framställningen kring epoker och
nationer. Genresystemet och genregränsema är
väsentliga för den antika poesin, menar Schlegel,
däremot inte för den moderna, romantiska.45
Detta innebär inte att Schlegel frigör sig från de
klassiska genrebegreppen; liksom sin bror Fried
rich förutsätter han dem i sin idé om den roman
tiska poesin som en blandning eller en förening av
genrerna.46 Just genom att som Wilhelm Meisters
Lehrjahre »röra sig i alla diktarter» - epik,
dramatik och lyrik - uppnår den moderna, ro
mantiska poesin sin universalitet.
Romanen framstår för Schlegel som den främ
sta exponenten för denna universella poesi. I sin
skildring av den romantiska litteraturens historia i
Berlinföreläsningama framställer han romanen
som representativ för hela den nyare poesin, som
»eine Gattung, welche das Ganze derselben
repräsentieren kann». Med den senaste litteratur
epokens poetiska förfall har romanen enligt
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Schlegel visserligen mer än någon annan genre
korrumperats, men efter Cervantes har Goethe
med Wilhelm Meisters Lehrjahre återupplivat den
sanna romanen.47
*

Den schlegelska uppfattningen av romanens egen
skap av universalpoesi får ett slags kodifiering i
Friedrichs Asts arbete System der Kunstlehre oder
Lehr- und Handbuch der Aesthetik zu Vorlesungen und zum Privatgebrauche entworfen (1805).
Ast, som filosofiskt och estetiskt stod Friedrich
Schlegel nära, framställer alltså i sin bok den
romantiska estetiken som ett »system», i vilket
konstens alla arter innefattas; poesin behandlas
dock betydligt utförligare än de övriga konstfor
merna.
Ast kombinerar ett romantisk-spekulativt poesi
begrepp med en strikt genresystematik. I denna
intar romanen platsen som en av huvudgenrema,
vid sidan av epos, lyrik, drama, »didaskalisk»
poesi (omfattande filosofisk och andra former av
undervisande diktning) samt »historisk konst»
(historieskrivning på estetisk nivå). Romanen
sidoordnas alltså i Asts poetik med de övriga
genrerna men samtidigt förenar den dessa i en
syntes. Ast låter behandlingen av romanen, den
sista diktarten, utgöra poetikens och hela konst
lärans slutsten. Den ideala romanen representerar
konstens fulländning och poesins enhet, »die
höchste Bluthe der Kunst und die Einheit aller
Poesie». Den kan i sig uppta poesins alla former.
Poesins universum avspeglas i romanen, liksom
hela universum reflekteras i människans själ.48
På samma sätt som poesins element harmoniskt
förenas i romanen, genomtränger här också den
antika och den romantiska konstens element
varandra, förklarar Ast. Romanen tillhör den
»nyare världen» men är samtidigt en »tillbakabildning» i den gamla. Genom romanen fram
träder enligt Ast poesin som ett »förklarat» epos
och återvänder därmed till sin utgångspunkt.49
Eposet är nämligen ursprunget till all poesi, »die
Urpoesie selbst, als solche die Mutter aller Kunstformen, die in sich selbst alle Gattungen der Po
esie trägt».50 Asts mening tycks vara att romanen
förverkligar den poesins universalitet som redan i
eposet ryms som en möjlighet.
I den översikt över poesins historia med vilken
Ast avslutar sin systematiska »konstlära» ger han
något mer konkretion åt sin romanestetik genom
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att kommentera några romaner och romantyper
från och med Don Quijote, ett verk som han i
likhet med bröderna Schlegel sätter mycket högt.
Ast ser i Wilhelm Meisters Lehrjahre »romanens
äkta universalitet» förverkligad. I den samtida
diktningen motsvaras Asts romanpoetik annars
främst av den utpräglat romantiska romanen,
Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen, Novalis’
Heinrich von Ofterdingen och Friedrich Schlegels
Lucinde.51

Schelling och romanen som modern episk
form
Universalpoesin som genreteoretisk modell för
romanen är inte allenarådande inom romantikens
litteraturteori. Den har ingen anhängare i
Schelling. Han menar att romanen är, eller bör
vara, specifikt episk, den har sitt poetiska berätti
gande i egenskap av modem episk form. Framför
allt bör romanen sträva efter den objektivitet som
är utmärkande för eposet, menar Schelling. Frie
drich Schlegel hade ju i brevet om romanen i
»Gespräch über die Poesie» tvärtom ställt roman
författarens subjektivitet i motsats till den episka
stilens objektivitet.
I sina föreläsningar över konstens filosofi, som
han höll i Jena 1802-1803 och upprepade i Würz
burg 1804-1805, delar Schelling in poesin i den
lyriska, den episka och den dramatiska poesin,
alltså enligt det triadiska genresystemet. Romanen
inordnar han i den episka poesin, som en av dess
moderna former.52 Han kan sägas ansluta sig till
en gammal, klassicistisk uppfattning av romanens
genretillhörighet, men med ny estetisk motive
ring.
Det antika eposet karakteriseras enligt Schelling
främst av sin »absoluta objektivitet». Denna har
genom individens och subjektets framträdande i
den moderna världen gått förlorad i de nyare
episka formerna, riddardikten och romanen. Även
dessa genrer eftersträvar dock objektiviteten hos
den episka poesin, men de måste realisera den på
ett annat, mindre fullkomligt sätt än eposet: rid
dardikten genom sitt stoff, som är mer eller min
dre universellt (medan formen är subjektiv,
präglad av diktarindividualiteten), romanen om
vänt genom sin form, som utmärks av författarens
»indifferenta» hållning och syftar till objektiv,
allmängiltig framställning (medan stoffet är in
skränkt till individens liv och handlingen är be
gränsad).53

Romanens prosaform sammanhänger, menar
Schelling, med den eftersträvade objektiviteten i
framställningen. Den moderna diktkonsten äger
ingen versform som motsvarar den antika hex
ametern med dess jämnt framskridande karaktär.
För romanen, som »i formen vill uppnå eposets
objektivitet», återstår prosan, som enligt Schelling
innebär »den högsta indifferens», uttrycker dik
tarens distanserade hållning till sitt stoff. Schel
ling antyder med sitt resonemang en romanpro
sans estetik som utgår från skillnaden mellan
antika och moderna poetiska former och enligt
vilken prosan är det enda adekvata moderna me
diet för episk gestaltning.54
Det är alltså genom sin objektiva fram
ställningsform och stil som romanen har karak
tären av episk diktning. Genom sin (i förhållande
till eposet) mera begränsade handling närmar den
sig däremot dramat. Från den synpunkten skulle
man kunna beskriva romanen som en blandning
av epos och drama, menar Schelling. En tendens
till upplösning av genregränsema är utmärkande
för den moderna konsten i jämförelse med den
antika - den uppfattningen delar Schelling med
bröderna Schlegel. Men i motsats till dem tycks
han inte se något estetiskt värde i blandningen av
genrerna. Han upprätthåller det triadiska genresys
temet och vill se romanen som episk diktning.
Den vackraste och lämpligaste formen för roma
nen är nödvändigtvis den berättande, förklarar
han. Brevromanen motsvarar inte denna gen
renorm: »Ein Roman in Briefen besteht aus lauter
lyrischen Theilen, die sich - im Ganzen - in
dramatische verwandeln, und somit fällt der
epische Charakter hinweg.»55
Tydligt är att Schelling sätter romanen högt som
diktart. Hans genreteoretiska bestämning av ro
manen som episk diktning och hans betonande av
dess objektiva form leder dock knappast till några
andra romankritiska värderingar än bröderna
Schlegels utifrån deras uppfattning av romanen
som universalpoesi. Visserligen nämner Schelling
inte Tiecks och Novalis’ romaner, vilket möjligen
är betecknande. Men även för Schelling är Don
Quijote och Wilhelm Meisters Lehrjahre ro
mandiktningens oöverträffade mästerverk - han
menar rentav att de är de enda existerande verk
liga romanerna. Den engelska 1700-talsromanen
värderas knappast högre av Schelling än av
bröderna Schlegel.56
*

»Modernitetens epos»
Schellings syn på romanen som den moderna
formen av episk diktning kommer att slå igenom i
de triadiskt uppbyggda genresystem som under de
följande decennierna etableras av främst Solger,
Hegel och Vischer, genresystem som kan uppfat
tas som uttryck för en klassicerande reaktion mot
den tidigare romantikens universalpoesitanke.
Solger behandlar romanen i avsnittet om den
episka poesin i sina estetiska föreläsningar i Ber
lin på 1810-talet.57 Även Hegel, Solgers efter
trädare som filosofiprofessor i Berlin, inordnar i
sina Vorlesungen uber die Åsthetik (hållna på
1820-talet) romanen i epiken och betecknar ro
manen som »det moderna borgerliga eposet». Det
klassiska eposet och romanen är enligt Hegel
visserligen uttryck för två skilda världsåskådnin
gar, den antika och den moderna, men genremäs
sigt motsvarar romanen eposet.58 Detta är också
Vischers uppfattning i hans systematiska fram
ställning av diktkonsten i det sista avsnittet (1857)
av Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen.59
Genom denna tradition i 1800-talspoetiken
befästs den klassicistiska genreteorins idé om
romanen som den episka diktningens moderna
fullfölj are. Samtidigt tycks den i romantisk ro
manteori hävdade idén om episk objektivitet stå i
förbindelse med 1800-talsromanens allt starkare
tendenser till realism.

Uppsalaromantiska synpunkter på romanen
som genre: Atterbom, Palmblad, Grubbe
Det poesihistoriska slutpartiet av Friedrich Asts
System der Kunstlehre utgavs 1810 i svensk över
sättning av Lorenzo Hammarsköld och recen
serades utförligt och engagerat av den tjugoårige
Atterbom i Phosphoros samma år.
Inte minst Asts framställning av romanens his
toria har uppenbarligen fångat Atterboms intresse
och i sin kommentar till detta avsnitt uppmärk
sammar han också frågan om romanens ställning
som diktart. Han betonar hur den nyare romanen
rör sig mellan eller förenar de olika poetiska gen
rerna. Tydligen har han tagit intryck av Jean Pauls
uppdelning av romanen i två huvudtyper, en episk
och en dramatisk (även om han tillämpar den
något annorlunda än Jean Paul), samtidigt som
han ansluter sig till den schlegelska synen på den
romantiska romanen som universalpoesi, som
uttryck for »Romanzo’s totalitet»: »I senare tider
har Romanen dels närmat sig till Dramatiken, och
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än framställt den tragiska striden mellan hvardagslifvet och ädlare själars frihetsbegär (sås.
Rousseaus Heloise, Goethes Werther); än med
ironisk sjelfständighet realiserat Romantiken
(Cervantes’ Don Quixote, Goethes Wilh. Meister,
Jean Pauls yppiga diktningar): dels återvändt
med lyrisk grundton och dramatisk bildning till
den åldriga episka formen, och uttryckt Ro
manzo’s totalitet (Tiecks, Novalis Fr. Schlegels
romaner.)»60
Också i ett betydligt senare sammanhang, i en
presentation av sina estetiska idéer som han för
fattade som estetikprofessor i slutet av 1830-talet,
framhåller Atterbom romanens poetiskt allomfat
tande karaktär. Fortfarande är det den schlegelska
universalpoesitanken, i kombination med indel
ningen av romanen i olika genretyper, inte Schel
lings (och Solgers) idé om romanen som specifikt
episk diktning i modem form, som bestämmer
Atterboms romanestetik. Han påpekar att romanen
enligt nyare uppfattning har betraktats som det
modema eposet. Men egentligen syftar den,
menar han, till att vara »en fullkomlig synthes af
alla de poetiska konstformerna, utgående från en
synpunkt, der menskolifvet och dess idé uppfattas
i deras möjligast oinskränkta universalitet».
Liksom Friedrich Schlegel ser alltså Atterbom
romanens förening av de poetiska genrerna som
ett uttryck för en helhetstolkning av världen och
människolivet. Denna tolkning, »åsigten af uni
versum», kan emellertid i romanen mer eller
mindre präglas av någon av de olika aspekter på
tillvaron som poesins huvudgenrer representerar,
tycks Atterbom mena. Romanen kan sålunda än
vara övervägande episk (som Don Quijote, Wil
helm Meister eller Walter Scotts historiska roma
ner), än övervägande lyrisk (som Novalis’ Hein
rich von Ofterdingen eller Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen), än övervägande dramatisk
(som Goethes Werther och Die Wahlverwandt
schaften eller Victor Hugos Notre-Dame de
Paris). Sternes och Jean Pauls romaner betecknar
Atterbom som humoristiska. Som poetiskt
konstverk blir dock romanen fullkomligare ju mer
dess världsuppfattning närmar sig den »äkta tra
giska», anser Atterbom; till och med Don Quijote
är, under en komisk yta, »uttrycket af en djupt
tragisk idé».61
*
Det tidiga Uppsalaromantiska intresset för roma
nen manifesterades utom i Atterboms Astrecen-
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sion också i den stora dialog »Öfver romanen»
som Vilhelm Fredrik Palmblad publicerade i
Phosphoros 1812:2 (och som han tycks ha utar
betat i nära kontakt med Atterbom). Palmblads
dialog innehåller en for den romantiska estetiken
karakteristisk diskussion om romangenren och
dess historia och om olika romanförfattares verk.
Den är säkerligen i någon mån inspirerad av
Friedrich Schlegels »Gespräch uber die Poesie»
med brevet om romanen, och den röjer på en och
annan punkt också intryck av Asts romanteori.62
Impulserna från Schlegel och Ast tycks dock
mindre gälla de specifika romanteoretiska syn
punkterna än själva intresset för genren.
Samtalet i Palmblads dialog äger rum mellan
några fiktiva personer som också förekommer i
författarens egen romanserie, publicerad i Poetisk
kalender på 1810-talet, och det kan i själva verket
uppfattas som en episod i Palmblads originella
romanbygge. Dialogen börjar oförmedlat, utan
presentation av de uppträdande personerna och i
en situation som tycks utbruten ur sitt samman
hang. Den litterärt intresserade kretsen samlas i
Castanias bibliotek, välförsett med både äldre och
nyare romaner.
För greve August, som fungerar som samtalets
ordförande och uppenbarligen också som Palm
blads språkrör, är det viktigt att romandiskus
sionen förankras i estetisk teori. Han menar att ett
kritiskt omdöme om ett konstverk, för att kunna
göra anspråk på allmängiltighet, måste kunna
härledas ur den ifrågavarande konstartens egen
princip; detta gäller även romanen. »Således
måste Romanen, betraktad som särskildt skaldeslag, såsom integrerande del i Konstens och Dikt
konstens allmänna theorie, äfven äga sin egen.»63
Romanens genreteori ägnas emellertid inte något
större intresse i fortsättningen av dialogen, bort
sett från att greve August på ett ställe påpekar att
den typ av roman där »berättelsen spelar tillbaka i
den romantiska tidsåldern, såsom hos Novalis»
kommer närmast »ideen af skaldeslaget, som är modernitetens Epos».64 Att han hos Novalis vill
förankra teorin om romanen som ett modernt epos
- och inte som universalpoesi - är för övrigt något
överraskande.
Romanen i dess många uppenbarelseformer,
från Romanen om rosen och riddarromanema till
Goethes och madame de Staels senaste bidrag till
genren, blir i samtalet föremål för skiftande syn
punkter och värderingar. Som helhet kan Palm
blads dialog sägas hävda uppfattningen av roma

nen som det främsta poetiska uttrycket för den
romantiska världsåskådningen, som »den nyare
bildningens egendomliga poesi och således yp
persta», som greve August säger.65 Men även om
dialogens romanbegrepp är förankrat i den nya
tyska estetiken och det slags romaner som denna
estetik favoriserade, öppnar det sig mot varier
ande romanformer. Bedömningen av de många
romaner som diskuteras är ofta påfallande vid
synt. Själva dialogformen ger ju utrymme för
skilda meningar och smakriktningar, och därtill
kommer att greve August som samtalets ord
förande företräder sitt eget romanideal med en
anmärkningsvärd förståelse för romanens många
olika manifestationer. (Han uppskattar bland
annat både Voltaires och de engelska 1700talsförfattamas romaner.) Med denna inställning
sammanhänger kanske också att han inte mera
engagerat hävdar någon speciell genreteori för
romanen och närmare utvecklar den antydda te
orin om romanen som »modernitetens epos».
*
För den teoretiska sidan av romandiskussionen
och särskilt för frågan om romanen som poetisk
genre intresserar sig desto mera Samuel Grubbe,
filosof och generationskamrat till Atterbom och
Palmblad. Till den romantiska kretsen i Uppsala
förhöll han sig ganska distanserad och kritisk,
trots att han i stort sett delade dess estetiska åsik
ter.66 Hans intresse för romanen gick tillbaka till
åren omkring 1809. Som ung docent i filosofi
författade han vid denna tid några opublicerade
studier i estetiska ämnen, bland annat en uppsats
»Om öfverensstämmelsen och skillnaden mellan
det helleniska Epos och Romanen». Han översatte
vidare början av Friedrich Schlegels recension (i
Athenäum 1798) av Wilhelm Meisters Lehrjahre
och ägnade också Goethes roman egna synpunk
ter under rubriken »Estetiska Reflexioner öfver
Wilhelm Meister». Hans avsikt här var dock, för
klarade han, mindre att karakterisera verket än att
»betjena oss deraf såsom af en oändlig exempel
samling för den ägta konstfilosofien». Ett par år
senare, 1811/1812, behandlade han också Goethes
Die Wahlverwandtschaften i ett manuskript.67
Störst intresse i detta sammanhang har uppsat
sen »Om öfverensstämmelsen och skillnaden mel
lan det helleniska Epos och Romanen».68 Den
visar sig i själva verket vara det mest energiska
bidraget till den svenska romantikens teoretiska
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romandiskussion. Om uppsatsen hade publicerats
(som väl Grubbe avsåg) hade den säkert kunna
göra denna diskussion livligare och intressantare.
I jämförelse med Palmblads dialog är den romanteoretiskt mera givande, mera distinkt i sin analys
och sitt ståndpunktstagande.
Grubbe betonar i sin uppsats starkt romanens
samhörighet med eposet; de båda genrerna är
»tvenne varieteter af ett och samma slägte», näm
ligen den episka poesin - synpunkten är ett
karakteristiskt uttryck för en organisk, »bio
logisk» genreuppfattning. I sin jämförelse mellan
det antika grekiska eposet och romanen utgår
Grubbe från de synpunkter på eposet som August
Wilhelm Schlegel hade formulerat i sin stora
recension av Goethes Hermann und Dorothea.69
Grubbe uppfattar, med en generalisering av Schlegels syn på det homeriska eposet, all episk poesi
som »en målning af lifvet och dess förhållanden,
så vida lifvet nämligen betraktas som en kedja af
tillfälliga händelser».
Skillnaden mellan eposet och romanen beror
enligt Grubbe på skillnaden mellan den antika
grekiska livssynen och den moderna. Grekerna
uppfattade livet »från dess yttre och sinnliga sida»
och deras epos skildrade därför »en följd af yttre
handlingar, hvilka mera röja sinnlig kraft, än de
måla sinnets inre förändringar». I motsats till den
grekiska antiken präglas den moderna, efterantika
tiden av sin »idealistiska tendents», kännetecknad
dels av »den högre utveckling af friheten och det
reflekterande förståndet, hvilken är en nödvändig
följd af menskliga förmögenhetemas successiva
utbildning», dels av »den romantiska anda som i
synnerhet genom Kristna religionens införande
blef rådande bland de nyare nationerna».
Den förändrade livsuppfattningen har medfört
att epiken fått en ny gestalt; i den moderna episka
poesin måste »hufvudsakligen det inre af lifvet
relèveras, och det yttre lifvet blir ej mer, som i
den helleniska, sjelfständigt, utan blott ett uttryck
af det inre». Romanen framställer sålunda de yttre
händelserna endast som ett medel att skildra de
handlande personernas själsliv. Grubbe framhåller
att kärleken, äran och religiositeten, dessa »ro
mantiska principer» som var okända för grekerna
och romarna, under medeltiden blev den episka
poesins viktigaste ämnen och att kärleken har fått
en dominerande plats i den moderna romanen.
Att romanens föremål främst är människans
inre liv hindrar dock inte att de händelser som
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skildras måste framställas med episk utförlighet.
»Berättelsens episka gång blir i Romanen lika
väsendtlig som i det egentliga epos.» Med roma
nens »episka gång» och »lugna utveckling»
förknippar Grubbe den passivitet hos romanper
sonerna varigenom, som han påpekar, Goethe
skiljer romanen från dramat.70 Grubbe är an
gelägen om att betona romanens samhörighet med
den episka diktningen och att hävda gränserna
mellan de olika diktatema. Även om han beundrar
människoskildringen i romaner som Rousseaus La
nouvelle Héloise, Goethes Werther och madame
de Staéls Corinne, anmärker han att ämnets be
handling här inte är episk och att tonen vanligen
är lyrisk. Man har i uppfattningen av romanen
»ömsom förblandat den episka poesien med den
dramatiska och den lyriska», menar Gmbbe. »Det
är derföre i synnerhet detta dubbla missförstånd
som måste häfvas för att återställa det rena be
greppet om detta skaldeslag.»
Särskilt framhåller Gmbbe skillnaden mellan
den episka diktningen och den dramatiska. Båda
dessa diktarter skildrar människan i hennes
förhållande till den yttre världen, men från skilda
synpunkter. Den dramatiska poesin framställer
»en handling, i hvilken [en] karakter utvecklar sig
genom en frihetens strid med nödvändigheten»,
medan den episka poesin betraktar verkligheten
som »en osammanhängande följd af tillfälliga
fenomener, och menniskans handlingar mindre
som resultater af karakterens sjelfverksamhet än
af utifrån väckta intryck, känslor och begär».
Gmbbe utvecklar vidare sin jämförelse mellan
den episka och den dramatiska framställningen:
Den episka poesiens gång måste just derföre att den ej
skildrar en handling utan en följd af tillfälliga händelser
vara långt friare än dramens. Dessa händelser utgöra ej
ett i alla sina delar nödvändigt sammanhängande or
ganiskt Helt, der allt bidrager för att frambringa ett
slutligt resultat. Det beror således af konstnärens välbe
hag, hvar han vill börja sin målning af händelsemas
utveckling, och hvar han vill sluta den. För Händelsens
början kan ingen annan lag föreskrifVas, än att den
måste börjas nog långt tillbaka att vi förstå dess ut
veckling; och för dess slut ingen annan än att Skalden
ej måtte väcka någon väntan eller något interesse som
ej tillfredsställes. Men likasom det Hela således är
mindre skarpt bestämdt än i dramen, så blir också
delames inbördes sammanhang långt lösare.71

Med den episka framställningen sammanhänger
den »ägta episka tonen», som Gmbbe kontrasterar
mot den lyriska. Medan den lyriske diktarens
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kraft är »concentrerad inom subjektet», är den
episke diktarens subjektivitet »likasom expan
derad öfver händelsernas omätliga yta, han är
förlorad i den lugna åskådningen af obj ektema,
och framställningens subjektivitet och sentimen
talitet får aldrig förfalska hans ton». Gmbbe kon
staterar emellertid att den episka objektiviteten
nästan är okänd för nutiden, »hvars smak i allt
yttrar sig såsom ytterligt sentimental och som
derföre i den berättande poesien mest älskar den
lyriska tonen».
Gmbbes romanideal representeras främst av
Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre; här finner
han föreningen av »plastisk åskådlighet med inre
betydsamhet», liksom författarens trogna iakt
tagande av den episka tonen. För Gmbbe framstår
romanen som en central poetisk genre; den är »ett
af den romantiska poesiens hufvudslag, och äger
samma höga rang i denna som det egentliga epos i
den antika». Ingen annan diktart har dock enligt
Gmbbe blivit lika illa vårdad som romanen, och
Wilhelm Meister är, sedan början av den franska
smakens välde, »den enda äkta Roman vi erhål
lit».
Gmbbe tillämpar August Wilhelm Schlegels
karakteristik av det homeriska eposet i recen
sionen av Hermann und Dorothea även på roma
nen, och han markerar strängt gränserna mellan å
ena sidan denne genre och å andra sidan dramat
och lyriken. En sådan syn på romanen delas
knappast av Schlegel själv. I sina Berlinföreläsningar menar han ju att den antika poesins
skarpa genregränser inte är giltiga för den mo
dema poesin, som blandar diktarterna. En viss
intressant överensstämmelse finns däremot mellan
Gmbbes romanpoetik och Schellings behandling
av romanen i sina föreläsningar över konstens
filsosofi; även Schelling betonar här romanens
episka karaktär, dess strävan efter episk objektiv
itet i formen. Något inflytande från Schellings
ännu otryckta föreläsningar på Gmbbes roman
uppfattning är ju dock inte troligt.
Sedan Gmbbe 1813 hade blivit professor i logik
och metafysik i Uppsala, höll han i olika repriser
mellan 1817 och 1825 en omfattande föreläs
ningsserie över det skönas och den sköna kon
stens filosofi, en väsentlig men föga uppmärk
sammad insats i den svenska romantikens estetik.
Gmbbes estetiska uppfattning här kan karakteris
eras som eklektiskt romantisk, med inslag från
Kant och Schiller såväl som från bröderna
Schlegel och Schelling. Poesin är den av de sköna

konsterna som Gmbbe behandlar utförligast, och
hans framställning utmynnar i en diskussion av
romanen, dess »väsende och lagar».72 Romanens
betydelse som diktkonst bekräftas åren omkring
1820 från en akademisk kateder i Uppsala, liksom
tidigare i Jena och Berlin.
Också i sina estetiska föreläsningar tilldelar
Gmbbe romanen en betydelsefull ställning bland
diktarterna. Men det är påfallande att han nu inte
längre betonar romanens specifikt episka karaktär.
I manuskriptet om eposet och romanen hade ju
Gmbbe framhållit de egenskaper hos den sanna
episka poesin (både romanen och eposet) som
skilde den från såväl den lyriska som den drama
tiska. I föreläsningarna ser han i stället romanens
betydelse i att den sammansmälter poesins olika
genrer. »Teorien om denna konstart slutar och
fulländar poetiken, emedan romanen är den mest
omfattande syntes af alla de poetiska konst
arterna», förklarar Gmbbe och gör sig alltså nu till
förespråkare för idén om romanen som universal
poesi. På samma sätt som Friedrich Ast börjar
Gmbbe sin genomgång av poesins arter med de
traditionella huvudgenrema epik, lyrik och dra
matik och avslutar den med romanen, som han
alltså behandlar som en i förhållande till epiken
fristående genre. Och i likhet med Ast tillerkänner
han romanen en särskild betydelse som den dikt
art som representerar de poetiska genremas enhet
och fulländning.
De andra diktarterna skildrar människan och det
mänskliga livet »blott från en viss sida»; romanen
i dess högsta idé är däremot »en poetisk fram
ställning af hela lifvets stora skådespel, som med
fullkomlig universalitet förmår framställa det i
hela dess oändliga mångfald», förklarar Gmbbe.
Han uppfattar, i den schlegelska estetikens anda,
romanen som en sinnligt symbolisk gestaltning av
det mänskliga livet; romanen är »den mest vidsträkta och universella symboliska framställning
af själfva mänsklighetens idé, såsom uppenbarad i
den sinliga verlden, eller i mänsklighetens alla
mångfaldiga i den sinliga verkligheten förekom
mande former och i alla de växlande scenerna af
det mänskliga lifVet».73
»Universalitet» är för Gmbbe, liksom för de
tyska romantikerna och för Atterbom, ett nyckel
begrepp i romanestetiken. Romanen är universell i
egenskap av poetisk gestaltning av det mänskliga
livet »i hela dess oändliga mångfald». Den står
nära den episka poesin, men genom sin män
niskoskildring har den en ännu större univer-

»Modernitetens epos»
salitet. Grubbe framhåller - som han ju också
hade gjort i sitt manuskript om eposet och roma
nen - den psykologiska dimensionen av romanens
människoskildring i förhållande till eposets. Den
episka poesin, med sitt objektiva och plastiska
framställningssätt, skildrar endast »det yttre
lifvet», däremot inte »det inre lifvet», dvs. »karakterema i hela sitt djup och känslorna i hela sin
innerlighet». Romanen omfattar både det inre och
det yttre livet och »framställer på en gång män
niskans inre väsende såsom grunden till hennes
handlingar, och de yttre händelserna, som äro
följderna däraf, eller som tvärt om återverka på
hennes karakter och sinnesstämning».74
Men romanen är universell också genom att den
är en »syntes» av alla de poetiska genrerna, lik
som genom att den kan ha antingen episk, drama
tisk eller lyrisk karaktär. »Det vidtomfattande och
universella» som enligt Grubbe ligger i romanens
idé måste även röja sig genom att denna genre
»kan mer eller mindre närma sig till hvar och en
af alla de öfriga poetiska konstarterna».
(Fortfarande menar dock Grubbe att det episka
lugnet bäst överensstämmer med romanens
»natur».)75
Medan Grubbe i manuskriptet om eposet och
romanen hade betonat romanens karaktär av
specifikt episk diktning, framhåller han alltså i
föreläsningarna romanens genremässiga universalitet. Den tendens som man kan iaktta i den
senare tyska romantikens genrepoetik (SchellingSolger) är den motsatta: att överge idén om roma
nens särställning som övergripande universalpoesi
och i stället, inom ett triadiskt system, inordna den
i den episka diktningen.
Grubbes romanteoretiska ståndpunkt som han
utvecklar den i föreläsningarna kan emellertid
uppfattas som representativ för synen på romanen
inom den svenska romantiken. Universalpoesitanken behåller här länge sin aktualitet. Ännu i
slutet av 1830-talet vill Atterbom, som har fram
gått, i romanen se »en fullkomlig synthes af alla
de poetiska konstformerna». Ett liknande synsätt
företräds ju av Almqvist, både i estetisk teori och i
litterär praktik. I en programmatisk uppsats i tid
skriften Hermes 1821 lanserar han idén om
»enheten av epism och dramatism», en vid den
tiden föga uppseendeväckande idé som han
emellertid i egenskap av romanförfattare tillämpar
på ett originellt sätt i Amorina och senare också i
Drottningens juvelsmycke,76
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Även föreställningen om ett modernt epos tilläm
pas dock i svensk romandiskussion långt fram på
1800-talet för ett karakterisera romanen som
genre. Under rubriken »Aforismer om Epos,
Drama och Roman» förklarar till exempel Johan
Erik Rydqvist 1829 i sin tidning Heimdall att
»romanen till sin natur är episk» och att »romanen
är det moderna epos, hvilket numera är en så
obestridd sanning, att det till och med står som ett
axiom i hvarje ConversationsLexicon».77 Till
romanen som »vår tids epos» eller »den nyare
tidens epos» hänvisar också den hegelianskt orien
terade Bernhard Elis Malmström i sin viktiga
artikel »Några drag till bestämmande af den mo
derna romanens karakter» 1844, där han bland
annat försöker att estetiskt rättfärdiga den nya
samhällsskildrande och samhällskritiska romanen,
representerad av författare som Dickens, Eugène
Sue och George Sand.78
När Malmström betonar romanens episka
karaktär, överensstämmer det med Hegels genre
system, i vilket ju romanen infogas som »det
moderna borgerliga eposet»; kanske samman
hänger det också med Malmströms försvar för en
realistiskt (eller snarare »idealrealistiskt») berät
tande roman.
Men ett par dissertationer om romanen som
ventilerades i Uppsala så sent som 1851 (under
Atterboms presidium) hyllar fortfarande universalpoesitanken, trots att de unga författarna för
övrigt tydligt står under inflytande av den hegelska och malmströmska estetiken: Edvard Flygares
Om tendens-romanen (som energiskt hävdar det
estetiskt berättigade i att behandla sociala förhål
landen i romanform) och Carl Johan Backmans
Om romanen.
Flygare förklarar: »Epos, Drama och Lyra
hafva hvardera på olika tider och hos olika folk
varit förherskande, utan att konsten förgåtts med
någon af dem. I vår tid herrskar dessa trenne
konstformers innerliga sammansmältning: roma
nen, deraf är intet att frukta för poesien sjelf.»
Backman anser visserligen att romanen bör hän
föras till den episka diktkonsten men tillfogar att
»den öfVerspringer så tillvida de trånga gränsoma
för ett Epos, som den med en viss grad af sanning
kan sägas utgöra en sammansmältning af alla
konstformer».79 Kanske är dock sådana formuler
ingar snarast att uppfatta som reverenser för den
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presiderande Atterbom, som annars torde ha stått
ganska främmande for Flygares och Backmans
realistiskt orienterade romanuppfattning.
Men vid denna tid har romanestetiken och
romankritiken gått in i ett skede där romanen
alltmer framstår som en litteraturart i sin egen rätt
och där problemet om dess förhållande till de
klassiska genrerna så småningom ter sig mindre
intressant och betydelsefullt, även om romanen
ännu i slutavsnittet av Vischers stora Aesthetik
(1857) inordnas i den episka diktningen. Helt
förlorar dock inte den gamla frågan om romanen
och genretraditionema sin aktualitet. Fortfarande i
modem romanteori gör den sig ibland påmint.
Franz K. Stanzel påpekar till exempel att hans
typindelning av romanen (der auktoriale Roman,
der Ich-Roman, der personale Roman) motsvarar
den hävdvunna genretriaden epik, lyrik,
dramatik.80Och Bertil Rombergs elementära hand
ledning i romananalys, med titeln Att läsa epik
(1970), välkänd av många svenska litteraturstu
derande, förutsätter ju romanens karaktär av en
modem episk form.

NOTER

6
7
8
9

10
11

12
13

14

15
16
17

1 Om det triadiska genresystemet se Irene Behrens,
Die Lehre von der Einteilung der Dichtkunst,
vornehmlich vom 16. bis 19. Jahrhundert: Studien
zur Geschichte der poetischen Gattungen

(Halle/Saale 1940), s. 202ff, Klaus R. Scherpe,
Gattungspoetik im 18. Jahrhundert: Historische
Entwicklung von Gottsched bis Herder (Stuttgart

1968), s. 57-113, Peter Szondi, »Von der norma
tiven zur spekulativen Gattungspoetik», i förf:s
Poetik und Geschichtsphilosophie, 2 (Frankfurt am
Main 1974), s. 25-40, och Gottfried Willems, Das
Konzept der literarischen Gattung: Untersuchun
gen zur klassischen deutschen Gattungstheorie,
insbesondere zur Ästhetik F. Th. Vischers (Tübing

en 1981), s. 282f.
2 Att ett »biologiskt» genrebegrepp kan föras tillbaka
till klassisk poetik framhålls av Willems 1981, s.
243-263.
3 Goethe, Sämtliche Werke, Jubiläums-Ausgabe in 40
Bänden (Stuttgart & Berlin u.å.), 5, s. 223ff
4 E. C. Riley, Cervantes's Theory o f the Novel
(Oxford 1962), s. 49-57. René Bray, La formation
de la doctrine classique en France (Lausanne
1931), s. 347f.
5 Om betydelsen av Huets skrift för tidig engelsk
romandiskussion se Walter F. Greiner, Studien
zur Entstehung der englischen Romantheorie an
der Wende zum 18. Jahrhundert (Tübingen 1969),
s. 75-132, och för tysk Wilhelm Vosskamp, Ro
mantheorie in Deutschland: Von Martin Opitz bis

18
19
20
21
22
23
24
25

26

Friedrich von Blanckenburg (Stuttgart 1973), s.
72-95.
A.a., ed. Arend Kok (Amsterdam 1942), s. 115f.
Ibid., s. 182.
A.a., ed. by Martin C. Battestin (Oxford 1967), s. 3.
A.a., hrsg. von Carl Georg von Maassen (München
1919), 1, s. XLIVf. Jfr Martin Sommerfeld,
»Romantheorie und Romantypus der deutschen
Aufklärung», i Deutsche Vierteljahrsschrift für Lit
eraturwissenschaft und Geistesgeschichte, 4
(1926), S. 480L
Jfr Greiner 1969, s. 44ff.
Samuel Richardson, Clarissa: Préfacé, Hints o f
Préfacés, and Postscript. Introduction by R. R.
Brissenden (Los Angeles 1964), s. 351. Jfr Brissendens inledning, s. IVf.
Diderot, OEuvres esthétiques , ed. Paul Vernière
(Paris 1959), s. 30f.
Hans Robert Jauss, »Nachahmungsprinzip und
Wirklichkeitsbegriff in der Theorie des Romans
von Diderot bis Stendhal», i Nachahmung und Il
lusion: Kolloquium Giessen Juni 1963. Vorlagen
und Verhandlungen, hrsg. von H. R. Jauss
(München 1964), s. 159.
Båda skrifterna har utgivits i faksimiletryck, von
Blanckenburgs med efterord av Eberhard Lämmert
(Stuttgart 1965) och Engels med efterord av Emst
Theodor Voss (Stuttgart 1964).
von Blanckenburg 1965, s. XIX.
Jfr Greiner 1969, s. 51 ff.
Aristoteles, Poetiken, kap. 5. Svensk övers, av Jan
Stolpe i Aristoteles, Om diktkonsten. Jämte den
anonyma skriften Om den stora stilen (Sthlm
1961), s. 30. Om epikens och tragediens gemen
samma element ibid., kap. 24. Stolpes övers., s. 63.
Ibid., kap. 5. Stolpes övers., s. 30.
Ibid., kap. 23. Stolpes övers., s. 61f.
Ibid., kap. 24. Stolpes övers., s. 64.
A.a., 5:7. Goethe, Sämtliche Werke, 18, s. 33f.
Jean Paul, Werke, hrsg. von Norbert Miller, 5
(München 1963), s. 248f.
Ibid., s. 251 f.
A.a., 1:47. Svensk övers, av Edvard Lidforss
(Sthlm 1925), 1, s. 522.
Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, hrsg. von
Emst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques
Anstett und Hans Eichner, 2 (München etc. 1967),
s. 182.
Om begreppen romantisk poesi och roman hos
Friedrich Schlegel se Hans Eichner, »Friedrich
Schlegel’s Theory of Romantic Poetry», i PMLA,
71 (1956), s. 1018-1041, samme förfts inledning
till Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 2, s.
LVIIf., Helmut Schanze, »Friedrich Schlegels
Theorie des Romans», i Deutsche Romantheorien:
Beiträge zu einer historischen Poetik des Romans
in Deutschland, hrsg. von Reinhold Grimm
(Frankfurt am Main & Bonn 1968), s. 61-80,
Raimund Belgardt, Romantische Poesie: Begriff
und Bedeutung bei Friedrich Schlegel (The Hague
& Paris 1969), s. 78ff, 177ff., passim, Franz
Norbert Mennemeier, Friedrich Schlegels Poesie
begriff dargestellt anhand der literaturkritischen

»Modernitetens epos»
(München 1971), s. 341-356, Szondi
1974, s. 143f., och Emst Behler, German Romantic
Literary Theory (Cambridge 1993), s. 165-180.
Kritische
Friedrich-Schlegel-Ausgabe,
16
(Paderborn etc. 1981), s. 136 (nr 606).
Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 2, s. 126—
146.
Ibid., s. 329-338.
Belgardt 1969, s. 79.
Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 16, s. 113
(nr 341).
Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 2, s. 335f.
Ibid., s. 336.
Ibid., s. 330f., 337f.
Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 16, s. 91 (nr
69).
Ibid., s. 176 (nr 1110).
Ibid., s. 133 (nr 575).
Ibid., s. 206 (nr 19).
Eichners inledning tili Kritische FriedrichSchlegel-Ausgäbe, 2, s. LXXVII.
Clemens Heselhaus, »Die Wilhelm-Meister-Kritik
der Romantiker und die romantische Romantheo
rie», i Nachahmung und Illusion: Kolloquium Gies
sen Juni 1963, s. 113-127. Behler 1993, s. 165—
180.
Schriften

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41 Kritische

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54

Friedrich-Schlegel-Ausgabe,

6

(Paderborn etc. 1961), s. 275f, 331.
August Wilhelm Schlegel, Kritische Ausgabe der
Vorlesungen , hrsg. von Emst Behler in Zusam
menarbeit mit Frank Jolles, 1 (Paderborn etc.
1989), s. 112. Samma synpunkt anlägger Schlegel
ungefär samtidigt i sin recension av Tiecks över
sättning av Don Quijote 1799 i Jenaische Allge
meine Literatur-Zeitung, omtryckt i August Wil
helm von Schlegel, SämmtlicheWerke, hrsg. von
Eduard Böcking, 11 (Leipzig 1847), s. 41 Of. Skill
naden mellan episkt och dramatiskt hade Schlegel
diskuterat redan i sin recension av Goethes hexame
terdikt Hermann und Dorothea i nämnda tidskrift
1797; i denna recension återfinns Schlegels karak
teristik av det homeriska eposet som »mhige Dar
stellung des Fortschreitenden»; ibid., s. 190.
A. W. Schlegel, Kritische Ausgabe der Vorlesun
gen, 1, s. 113f.
Ibid., s. 461 f.
Jfr Willems 1981, s. 222ff.
Synpunkten betonas av Willems 1981, s. 226f.
August Wilhelm Schlegel, Kritische Schriften und
Briefe, hrsg. von Edgar Löhner, 4 (Stuttgart 1965),
s. 212f.
A.a. (Leipzig 1805), s. 260ff.
Ibid., s. 264f.
Ibid., s. 169.
Ibid., s. 319f.
Schellings
föreläsningar
under
mbriken
»Philosophie der Kunst» trycktes först i förfts
Sämmtliche Werke, 1:5 (Stuttgart & Augsburg
1859) och har reprografiskt omtryckts i Schelling,
Philosophie der Kunst (Darmstadt 1966).
Schelling 1966, s. 313ff. Jfr Szondi 1974, s. 285ff.
Schelling 1966, s. 318.

119

55 Ibid., s. 318,319.
56 Ibid, s. 323, 327.
57 K. W. F. Solger, Vorlesungen über Aesthetik, hrsg.
von K. W. L. Heyse (Leipzig 1829), s. 294ff. Sol
ger avslutar dock sin behandling av romanen med
anmärkningen att den är »en mycket universell
genre» och att den kan vara nära att övergå i »det
lyriska», som Die Leiden des jungen Werthers (s.
297).
58 G. W. F. Hegel, Werke, red. Eva Moldenhauer &
Karl Markus Michel, 15 (Frankfurt am Main 1980),
s. 392f.
59 A.a, 3:2:5 (Stuttgart 1857), s. 1303-1317.
60 Phosphoros 1810, s. 187.
61 P. D. A. Atterbom, »Gmndbegreppen af ästhetik
och vitterhet i korthet antydda», i förfts Samlade
skrifter i obunden stil, 5 (Örebro 1866), s. 50.
62 Jfr Carl David Marcus, Vilhelm Fredrik Palmblads
romantiska berättelser 1812-1819 (Göteborg
1908), s. 27, 33, och Louise Vinge, Morgonrodnadens stridsmän: Epokbildningen som motiv i
svensk romantik 1807-1821 (Lund 1978), s. 115.
63 Phosphoros 1812:2 (tryckt 1813), s. 111.
64 Ibid, s. 121.
65 Ibid, s. 121.
66 I sina självbiografiska anteckningar skriver Gmbbe:
»Jag var väl, i likhet med Fosforistema, en beund
rare af Schelling, Goethe, Schiller, Tieck, Bröderna
Schlegel o.s.v, och hyllade, om ej i allt, dock åt
minstone i det hufvudsakligaste, deras filosofiska
och estetiska åsigter.» Men Grubbe fann hos fosfo
ristema mycket som stötte honom, »mycken omo
genhet, mycket tomt meningslöst ordprål, Härd och
febuseri», och särskilt ogillade han deras polemik
mot de gustavianska skalderna, som han själv upp
skattade, »oaktadt allt hvad, enligt högre estetiska
åsigter emot deras arbeten kunde anmärkas». Det
dröjde också »temmeligen länge», innan han gjorde
fosforistemas personliga bekantskap. Samuel
Gmbbe, »Anteckningar om min lefnad, uppsatte för
min Hustm och mina Bam», LUB, bl. 87f.
67 De nämnda manuskripten i UUB, P. 65. Jfr John
Cullberg, Samuel Grubbe: En studie i tanscendendal religionsfilosofi (Uppsala 1926), s. 351 ff.
68 UUB, P. 65:11, nr 4 (22 opaginerade sidor).
69 Schlegels recension, publicerad i Jenaische Allge
meine Literatur-Zeitung 1797, omtrycktes i
bröderna Schlegels Charakteristiken und Kritiken
(Königsberg 1801), 2, som Gmbbe hänvisar till.
70 I Wilhelms och Serlos jämförelse mellan romanen
och dramat i Wilhelm Meisters Lehrjahre heter det
bland annat: »Der Romanenheld muß leidend,
wenigstens nicht im hohen Grade wirkend sein; von
dem dramatischen verlangt man Wirkung und Tat.»
Goethe, Sämtliche Werke, 18, s. 34.
71 Även i sitt manuskript »Estetiska Reflexioner öfver
Wilhelm Meister» (UUB, P. 65:11, nr 5) uppehåller
sig Gmbbe vid skillnaden mellan dramat och den
episka poesin och kritiserar särskilt samman
blandningen av den stränga dramatiska enheten och
den friare episka, »ett misstag som, oagtadt exemp
let af de Helleniska Skalderna, dock ifrån Aristo-

120

72

73
74
75
76

Lars Gustafsson
teles, som först i teorien införde det, och Virgilius,
som med sitt exempel understödde det, fortplantat
sig till nyare tider».
Föreläsningarna är tryckta i Samuel Grubbe,
Filosofiska skrifter i urval, utg. av Axel Nyblasus
och Reinhold Geijer, 7 (Lund 1884), där de omfat
tar drygt 500 sidor. Romanen behandlas s. 504508.
Ibid., s. 504.
Ibid., s. 504f.
Ibid, s. 505f.
Jfr Bertil Rombergs uppsatser »’Ett helt af omväx
lande dramatisk och episk form’. Om fram
ställningsformen i C.J.L. Almqvists Amorina och
Drottningens juvelsmycke», i Romanproblemer:
Teorier og analyser. Festskrift til Hans Sorensen
den 28. september 1968 (Odense 1968), och »Om
Almqvists romankonst», i Vetenskapssocieteten i
Lund. Årsbok 1973.

77 Heimdall 1829, nr 50, s. 199. Rydqvist finner stöd
för sin uppfattning i Schillers och Goethes vid
denna tid publicerade brevväxling. Jfr Kurt Aspelin, Poesi och verklighet: Några huvudlinjer i
1830-talets svenska kritikerdebatt, 1 (Göteborg
1967), s. 28.
78 Uppsatsen, först publicerad i Intelligensblad utgifvet i Upsala 1844, är omtryckt i Bernhard Elis
Malmström, Samlade skrifter, 1 (Örebro 1868);
romanen som »vår tids epos» s. 335, »den nyare
tidens epos» s. 338.
79 Edvard Flygare, Om tendens-romanen (Uppsala
1851), s. 15. C. J. Backman, Om romanen
(Uppsala 1851), s. lf.
80 Franz K. Stanzel, Typische Formen des Romans
(1964), 10. Aufl. (Göttingen 1981), s. 55.

