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Den her oversatte afhandling af Lukacs har ikke tidligere vzerel offentliggjort. Der er formodentlig 
tale om en omarbejdet version af den tekst, som har ligget til gmnd for en leksikonartikel fra 1935: 
Roman kak buriiuaznaja epopeja (Romanen som borgerlig epopé), in Literatumaja enciklopedija, 
vol. IX, Moskva. Tekstforlzgget fremtræder med mange håndskrevne rettelser, udstregninger og til- 
fnjelser til en formodet fnrste version, som nok er maskinskrevet, men langtfra har karakter af ren- 
skrift. Det er således muligt at forestille sig i alt tre tekstlag: 1. den »oprindelige« version; 2. den i 
Moskva offentliggjorte leksikonartikel; 3. den »endelige« version, således som den her foreligger i 
dansk overszettelse. Redaktionen (og oversætteren) har fundet at disse omarbejdelser kan give et vig- 
tigt indblik i Lukacs' »vzerksted«, og har derfor angivet d e  de zendringer, som bzerer mere end blot 
stilistisk betydning. Vi har imidlertid valgt at se bort fra den russiske version af to gmnde: for det fwr- 
ste fordi den er tilgzengelig både på fransk og italiensk og interesserede derfor selv kan g0re sammen- 
lignende studier; for det andet fordi hovedteksten ville blive ulzeselig, hvis der også skulle markeres 
for forskelle til den russiske version. Der hvor den »endelige« udgave afviger fra den »oprindelige« er 
det markeret ved hjzelp af kantede parenteser omkring &tedet. Den oprindelige passage anfwres i no- 
ter. Ved at sammeiiligne indholdet i parenteseme skulle det ikke være svært at gere sig bekendt med 
arten og omfanget af z n d ~ g e r .  Hvis en passage,der er sat i kantet parentes, i fodnoten angives sale- 
des: [-], så betyder det, at passagen ikke er med i den »oprindelige« version. Om overszeitelsen iilv- 
rigt er der kun at sige at den med vilje er lagt så t ~ t  som muligt op ad sit tyske forlzeg -af hensyn til 
eventuelle filologiske pointer. Hele noteapparatet skyldes oversætteren, da Lukacs konsekvent citerer 
uden at anfme, hvorfra det citerede stammer. 

Arno Victor Nieken 

Romanteoriem s k ~ b n e  
Romanen er det borgerlige samfunds typiske litteraturgenre. Selv om der findes 
skrifter fra antikken, middelalderen, orienten, som på mange måder viser sig 
beslzgtede med romanen, så fremtrzder romanens typiske kendetegn f ~ r s t  ef- 
ter at den er blevet til det borgerlige samfunds udtryksform. På den anden side 
bliver d e  det moderne borgerlige samfunds specifikke modsigelser netop gestal- 
tet på den mest adzkvate og typiske måde i romanen. I modsztning til de an- 
dre former, som den borgerlige udvikling adapterer og modellerer om, så de 
passer til dens formal, som f.eks. dramaet, er de zndringer i fortzllingens al- 
mene former, som fnres til ende i romanen, så dybtgående, at man her kan tale 
om en ny, om en typisk moderne-borgerlig form. 

Men udviklingens ujzvnhed OJngleichm%sigkeit) sztter sit stempel på 
udviklingen af teorien om denne den mest typiske moderne-borgerlige kunst- 
genre. Man kunne efter vores almindelige bestemmelse af romanen vzre 
tilb~jelig til at tro, at teorien bag denne specifikt nye kunstgenre mest energisk 
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er blevet udarbejdet af den moderne-borgerlige udviklings egen zstetik. Den re- 
ale historiske udvikling viser dog przcist det modsatte. Den begyndende bor- 
gerlige udvikling beskzftiger sig teoretisk så godt som udelukkende med de 
kunstgenrer, hvis almene formiove kunne vzre overtaget fra antikken, med 
drama, epos, satire etc. Romanen udvikler sig side om side med den almen- 
teoretiske udvikling, nzsten uafhzngigt, upåagtet og upåvirket af den. De for- 
ste betydende vink og tilskyndelser til en romanteori finder vi i spredte bemzrk- 
ninger hos de store romanforfattere selv, hvoraf det fremgk, at de har udviklet 
og viderefmt den nye kunstgenre med fuld kunstnerisk bevidsthed, uden dog at 
vzre gået videre i teoretisk almengorelse end det var uomgzngeligt ndvendigt 
for deres egen praksis. Det er dog ingenlunde tilfzldigt, at man forsmte at tage 
teoretisk stilling til de specifikt nye momenter i den borgerlige kunstudvikling. I 
den begyndende borgerlige udvikling holder teorien sig i d e  kultureiie og zste- 
tiske sporgsmål så t z t  som muligt til det antikke forbiilede, idet man her finder 
de mest slagkraftige ideologiske våben i den kamp der fmes mod den middelal- 
derlige kultur til fordel for en borgerlig. 

Denne tendens forstzrkes endda betydeligt i lobet af den hmisk- 
absolutistiske fase af det opadstrzbende borgerskabs f~rs te  udviklingstrin. Alie 
de kunstformer som på en folkelig, populzr, ja, undertiden også plebejisk må- 
de vokser organisk ud af den middelalderlige udvikling, altså d e  de former som 
ikke modsvarer de antikke forbilleder, forsomes teoretisk, ja, forkastes sågar 
ofte som formlose (f.eks. det shakespeareske drama). Og romanen knytter jo 
netop med sine f~rste store reprzsentanter umiddelbart og organisk, skont 
samtidig også polemisk og oplosende, an til middelalderens fortzellekuitur (Er- 
zahlungskultur). Romanens form opstår på ruinerne af den middelalderlige for- 
tzllekultur, idet den »plebejicerer« og borgerliggor denne. 

Forst med den klassiske tyske fdosofi begynder ansatseme til en almen- 
zstetisk behandling af romanen, til dens organiske inkorporering i de zstetiske 
formers system. Samtidig bliver de store fortziieres praktiske generaliseringer 
over deres egen praksis bredere og opnår en dybere teoretisk betydning (Walter 
Scott, Goethe, Balzac etc.). Romanteoriens principper er altså blevet gmdlagt i 
denne periode. 

En udforlig litteratur om romanens teori begynder imidlertid forst i anden 
halvdel af det 19. århundrede. Fmst da er romanen slået fuldstzndigt igennem 
som det moderne bourgeoisis typiske udtryksform. Forsogene på at skabe et 
moderne epos hmer op; udviklingen af dramaet er for lzngst forbi sit hojde- 
punkt i de toneangivende lande. Så opstår nu - omtrent samtidig med Zolas 
teoretisk-polemiske skrifter - en bredere litteratur om romanen, ganske vist også 
her mere på en publicistisk underholdende måde, behandlende de aktuelle 
problemer som ved lejlighed dukker op, end teoretisk-systematisk. Udviklin- 
gens ujzvnhed fmer dog med sig, at denne teori samtidig også har vzret den 
teoretiske begrundelse for [naturalismen] l, for at romanen l~srives fra sine sto- 
re revolutionzre, klassiske traditioner og opnåede resultater, for at romanfor- 

1. [den ny realisme] 
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