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Karl Philipp Moritz’ melankoliska  
blick och mötet med Italien*

MATTIAS PIRHOLT 

Karl Philipp Moritz (1756–1793) tillhör det sena 1700-talets ”minor clas-
sics”, vars betydelse ofta antingen underskattas eller helt förbigås av 
forskare utanför det tyska språkområdet. Det gäller inte minst i Sverige, där 
förvisso hans inflytelserika beskrivning av grekisk mytologi, Götterlehre från 
1791, översattes redan 1796 men där hans verk sedan dess så gott som helt 
ignorerats. I svenska översikter över estetikens historia, inklusive den ambi-
tiösa antologin Aisthesis, vars första delen från 2012 täcker den aktuella 
perioden, lyser Moritz med sin frånvaro.1 I den engelskspråkiga världen är 
situationen marginellt bättre, och författarskapets viktigaste skrifter finns 
tillgängliga, åtminstone i utdrag. Också i studier av estetikhistoria, såsom 
Larry Shiners The Invention of Art (2001), Kai Hammermeisters The Ger-
man Aesthetic Tradition (2002) och Paul Guyers nyligen avslutade The 
History of Modern Aesthetics (2014),2 är Moritz ett givet om än inte alltid 
särskilt framträdande namn. 

Inom tyskspråkig forskning är situationen annorlunda, även om han 
också här tenderar att hamna i skuggan av samtida storheter som Johann 
Wolfgang Goethe, Immanuel Kant och Friedrich Schiller. Moritz uppfattas 
främst som en uppfinningsrik förnyare och mindre som en konsekvent 

* Föreliggande artikel har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet Estetikens århundrade
i nytt ljus. Estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling som författaren bedriver sedan 2017
med stöd av Riksbankens Jubileumsfond (projektnr P16-0075:1) tillsammans med Karl Axelsson 
och Camilla Flodin. Även Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Wenner-Gren Stiftelserna, Åke
Wibergs Stiftelse samt Södertörns högskola har bidragit till att finansiera den vistelse vid Uni-
versity of Wisconsin-Madison hösten 2019, då denna artikel färdigställdes. Tack till Hans Adler,
Claus E. Andersen, Susan Brantly, Thomas DuBois, Sabine Gross, Dean Krouk och Scott Mellor, 
samtliga vid German, Nordic, and Slavic Department, vilkas gästvänlighet möjliggjorde vistelsen. 
1 Horace Engdahl är en av få svenska forskare som uppmärksammat författarskapet. Horace
Engdahl, ”Det estetiska undret. Italienresenärer i romantiken (Moritz, Atterbom, Stendahl)”, i
Romantiken över gränser, red. Ulla-Britta Lagerroth & Margareta Ramsay (Nyhamnsläge:
Gyllenstiernska Krapperupstift, 1993), s. 157–168. 
2 Se Paul Guyer, The History of Modern Aesthetics, bd 1 (Cambridge: Cambridge University Press,
2014), s. 410–418; Kai Hammermeister, The German Aesthetic Tradition (Cambridge: Cambridge
University Press, 2002), s. 29, 75, samt Larry Shiner, The Invention of Art. A Cultural History 
(Chicago/London: The University of Chicago Press, 2001), s. 125, 145. 
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tänkare. Hans roman Anton Reiser ses ofta som en föregångare till den så 
viktiga bildningsromanen, och tidskriften Magazin zur Erfahrungsseelen-
kunde, som han gav ut mellan åren 1783 och 1793, beskrivs som ett pion-
järarbete inom empirisk psykologi och psykologisk fallbeskrivning. Den 
ovan omnämnda handboken i grekisk mytologi var en bra bit in på 1800-
talet ett standardverk på området och påverkade flera generationer av för-
fattare, konstnärer och tänkare. 

Moritz’ viktigaste insats torde emellertid stå att finna på den teoretiska 
estetikens område, till vilket han bidrog i en serie kortare skrifter, främst 
artiklar, från 1785 fram till sin för tidiga död till följd av tuberkulos 1793. 
Också på det här fältet uppfattas Moritz som en pionjär som föregrep idéer 
som senare tänkare skulle komma att utveckla vidare. Inte minst gäller detta 
idén om estetisk autonomi, det vill säga att konsten och konstnären är eller 
bör vara oberoende yttre ändamål och att konstverket utgör eller bör utgöra 
ett självständigt och organiskt helt. Dessa idéer skulle senare komma att 
förknippas med Immanuel Kant, vars tredje kritik, Kritik der Urteilskraft, 
utkom 1790, och med romantikerna, vars inträde på den historiska scenen 
skedde några år senare, strax före sekelskiftet 1800. ”Moritz ist der erste 
Ästhetiker überhaupt”, skriver Dieter Borchmeyer Weimarer Klassik (1994), 
”der – zwei Jahre vor Erscheinen der Kritik der Urteilskraft – mit voller 
theoretischer Klarheit den Gedanken der Autonomie der Kunst formuliert, 
das Schöne vom Nützlichen rigoros getrennt hat.”3 

Jag har i andra sammanhang argumenterat för att den helt vedertagna 
föreställningen om att Moritz förfäktade ett ideal om estetetisk autonomi är 
högst problematisk. Att han, möjligen som den förste, skulle formulera idén 
att konstverket, såsom fulländat i sig självt – frasen återfinns också i titeln 
på hans första betydelsefulla bidrag till estetiken, ”Versuch einer Vereini-
gung aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem Begriff des in 
sich selbst Vollendeten” (1785)4 – saknar yttre ändamål motsägs av en ut-

 
3 Dieter Borchmeyer, Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche, 2:a uppl. (Weinheim: Beltz 
Athenäum, 1998), s. 141. För liknande resonemang se även Martha Woodmansee, The Author, 
Art, and the Market. Rereading the History of Aesthetics (New York: Columbia University Press, 
1994), s. 11–33; Christa Bürger, Der Ursprung der bürgerlichen Institution Kunst. Literatur-
soziologische Untersuchungen zum klassischen Goethe (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977), s. 
119–130; och Jonathan M. Hess, Reconstituting the Body Politic. Enlightenment, Public Culture 
and the Invention of Aesthetic Autonomy (Detroit: Wayne State University Press, 1999), s. 155–
163. 
4 Jag kommer hädanefter för enkelhets skull använda den mer hanterliga rubrik som artikeln bär 
i en senare, något reviderad version från 1793: ”Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten”. 
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trycklig önskan att låta konsten utveckla oss till moraliska, osjälviska och 
kärleksfulla människor. Jag har också framhållit att man kan se en radi-
kalisering av denna önskan över tid, från den nyss nämnda artikeln om det 
fulländade konstverket till den originella och ofta citerade broschyren Über 
die bildende Nachahmung des Schönen från 1788. Medan den förra texten på 
några få sidor diskuterar det i sig självt fulländade konstverkets ändamåls-
löshet och, som jag menar, dess relation konstens moraliska ändamål, 
vidareutvecklar den senare dessa tankegångar inom ramen för en spekulativ 
naturfilosofi som dialektiskt förbinder skapelse (Schöpfung) och förstörelse 
(Zerstörung) med varandra.5 I de artiklar som Moritz skrev under den korta 
perioden mellan ”Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten” och Über 
die bildende Nachahmung des Schönen träder de mänskliga skapelsernas 
timliga och ofullständiga väsen, i jämförelse med naturens eviga och per-
fekta, i förgrunden och problematiserar idén om det fulländade och obero-
ende konstverket.6 

En avgörande händelse som inträffade mellan de två estetiska huvud-
arbetena, ”Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten” och Über die 
bildende Nachahmung des Schönen, och som är temat för föreliggande upp-
sats är den två år långa bildningsresa till Italien som Moritz genomförde 
mellan oktober 1786 och oktober 1788. Den sammanföll nästan helt med 
Goethes betydligt mer berömda resa, och de bägge författarna umgicks 
periodvis i Rom. Liksom Goethe gav Moritz ut en bok om sin resa, under 
titeln Reise eines Deutschen in Italien in 1786 bis 1788. In Briefen. Den ut-
kom i tre volymer fyra år efter hemkomsten till Tyskland – att jämföra med 
de tre till fyra decennier det tog Goethe att färdigställa sin reseskildring – 
och har formen av en serie brev. Det rör sig emellertid inte om verkliga brev 
i strikt bemärkelse. Före sin avresa slöt Moritz ett avtal med Braunsch-
weigförläggaren Joachim Campe om ett verk om antikens Rom. Väl på plats 
— 
Samtliga citat från Moritz är hämtade från Werke in zwei Bänden, bd 2, red. Heide Hollmer & 
Albert Meier (Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1997); hänvisningar till denna 
utgåva sker löpande i texten. 
5 För en ingående diskussion av detta tema, se Hans-Edwin Friedrich, ”’Die innerste Tiefe der 
Zerstörung’. Die Dialektik von Zerstörung und Bildung im Werk von Karl Philipp Moritz”, 
Aufklärung 8 (1994), s. 69–90. 
6 Jag diskuterar etikens roll i ”Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten” i artikeln 
”Disinterested Love. Ethics and Aesthetics in Karl Philipp Moritz’s ’Versuch einer Vereinigung 
aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem Begriff des in sich selbst Vollendeten’”, 
Goethe Yearbook 27 (2020), under utg. De mänskliga produkternas timliga väsen har jag 
behandlat i föredraget ”Imitation and the Ethics of Imperfection in Karl Philipp Moritz’s 
Aesthetics”, German Studies Association, Portland, OR, 3–6 oktober 2019. 
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föreslog Moritz, för att kunna få ut ett löpande förskott från förläggaren, att 
han månatligen skulle skicka färdiga texter om sina antikstudier för pub-
licering i Tyskland.7 Av dessa planer blev inget, och istället bearbetade han, 
av allt att döma i stor hast och med bristande konsekvens, dagboksanteck-
ningar och brev till ett slags fingerade resebrev.8 Sin vana trogen offent-
liggjorde han på förhand en inte obetydlig del av bokens första och andra 
volym – sammanlagt ett tjugotal avsnitt – i en rad olika tidskrifter, medan 
stora delar av den tredje utkom samtidigt i en parallellutgåva under titeln 
Vorbegriffe zu einer Theorie der Ornamente (1793). Mötet Italien och de 
spår som dessa satt i skrifterna dominerade med andra ord de sista sex, sju 
åren av Moritz’ korta liv. 

Följande läsning av Moritz’ reseskildring från Italien kommer att ta fasta 
på den stora roll som intrycken från Italien hade på Moritz. Det är min 
hypotes att den dubbla förskjutning i Moritz’ senare arbeten, dels från 
konsten till naturen, dels från idén om konstverkets perfektion till en om 
dess brist på densamma, går att spåra tillbaka till mötet med Italiens natur 
och med den antika grekisk-romerska och moderna italienska konsten. 
Mötet med naturen och konsten fungerade som ett slags katalysator som 
satte igång den filosofiska och estetiska omorientering som skulle få sitt 
fulla uttryck i Über die bildende Nachahmung des Schönen och de många 
texterna från 1780- och 1790-talen som har sina rötter i Italienresan. Även 
om reseskildringen utkom ett antal år efter återkomsten till Tyskland och 
publicerades i en rad olika, inte alltid identiska varianter, kommer Reise 
eines Deutschen in Italien här ses som en, trots sina motsägelser och 
bristande kronologi, ändå relativt autentisk återgivning av de erfarenheter 
som Moritz gjorde i Italien. Så betraktad ger reseskildringen viktig infor-
mation om Moritz’ intellektuella utveckling under andra halvan av 1780-
talet och den viktiga men ofta förbisedda nyorientering som präglas hans 
skrifter från den här perioden. 

Jag menar med andra ord att något fundamentalt händer med Moritz i 
det ögonblick han anländer till Italien.9 Precis som Goethe, som under sin 
 
7 Se utgivarnas kommentarer i Werke in zwei Bänden, bd 2, s. 1166. Moritz’ och Campes fortsatta 
konflikt finns dokumenterad i Reiner Marx & Gerhard Sauder, Moritz contra Campe. Ein Streit 
zwischen Autor und Verleger im Jahr 1789 (St. Ingbert: Röhrig, 1993). 
8 Se utgivarnas kommentarer i Werke in zwei Bänden, bd 2, s. 1167–1168. 
9 Det är värt att understryka att frön till många av de idéer som formuleras i Reisen eines 
Deutschen in Italien finns i flera texter som tillkom strax före resan, under 1785 och 1786. I 
exemplet Kinderlogik, som skrevs 1785 och som förmodligen publicerades hösten samma år 
(även om 1786 anges som tryckår), rör det sig om mer än bara frön. Här uttrycker Moritz många 
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italienska resa skulle utveckla sin teori om växternas metamorfos, skulle 
Moritz möte med den italienska naturen främja idéer om naturens oänd-
lighet och oöverblickbarhet. Samtidigt skulle erfarenheten av konsten, när-
mare bestämt den fundamentala skillnaden mellan antikens perfekta men 
till ruiner och fragment reducerade och renässansens allt annat än perfekta 
men däremot närvarande verk, tydliggöra de mänskliga produkternas tim-
liga väsen. Jag kommer att argumentera för att denna motsättning, mellan 
naturens evighet och konstens timlighet, till stora delar går att härleda till 
Italienresan och går därmed att avläsa i reseskildringen. 

Naturens metafysik 
Som nämndes tidigare står konstverket, dess fullkomlighet och yttre ända-
målslöshet i centrum i Moritz’ viktiga artikel ”Über den Begriff des in sich 
selbst Vollendeten”, även om jag har argumenterat för att detta inte nöd-
vändigtvis betyder att Moritz därigenom pläderar för estetisk autonomi. 
Naturen saknar så gott som all betydelse för resonemanget i artikeln, och 
begreppet efterbildning (Nachahmung) avhandlas i ett par meningar i 
textens två första stycken (943). I de senare skrifterna spelar däremot 
naturen en helt central roll och får bilda modell för den efterbildande 
konsten. I Über die bildende Nachahmung des Schönen förstås konsten som 
ett avtryck av den fullkomliga naturen, som i motsats till konsten inte kan 
omfattas av våra sinnen eller andra intellektuella förmågor. ”Jedes schöne 
Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers, ist daher im Kleinen ein 
Abdruck des höchsten Schönen im großen Granzen der Natur” (969), heter 
det bland annat. Ett konstverk är alltså ett slags natur i miniatyr, inte främst 
för att den fotografiskt – för att ta till en anakronistisk term – återger verk-
ligheten, utan för att den försöker imitera dess fullkomlighet: ”ein zartes 
und doch getreues Bild des höchsten Schönen […], das die vollkommensten 
Verhältnisse des großen Ganzen der Natur, eben so wahr und richtig, wie 
sie selbst, in seinen kleinen Umfang faßt” (973). Men den estetiska efter-
bildningen, en produkt av människan, är till skillnad från naturen timlig 

— 
av de tankar om förstörelse som kommer att diskuteras nedan men utan att koppla dessa till 
konsten. Enligt Thomas Saine utgör Kinderlogik ”[die] ausführlichste Darstellung von Moritz’ 
Ideewelt vor seiner Reise nach Italien”. Saine påpekar också att även Über die bildende 
Nachahmung des Schönen, som Moritz själv uppfattade som sitt huvudverk och som 
färdigställdes i Italien, delvis går att spåra tillbaka till tiden före resan söderut. Thomas P. Saine, 
Die ästhetische Theodizee. Karl Philipp Moritz und die Philosophie des 18. Jahrhunderts 
(München: Fink, 1971), s. 40, 18. 
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och dömd till undergång. Naturen, skriver Moritz i artikeln ”Das Edleste in 
der Natur”, 

sieht lächelnd seinem Spiele zu, und läßt ihn eine Weile seine kleine Schöp-
fung anstaunen – dann verschwemmt sie, was er schuf, in dem Strome der 
Zeiten, und läßt wieder neue Werke der Kunst unter fremden Himmels-
strichen emporsteigen, um sie auch dereinst wieder in Vergessenheit zu 
begraben. (16) 

Förvisso genomsyras också naturen av död och förstörelse, även om den 
”zerstört nur, um zu bauen” (143), som Moritz skriver i sin Kinderlogik 
(1786). ”Das Bauen und Bilden ist ihr Zweck”, heter det vidare, ”das 
Zerstörung ist nur Mittel” (143). Men naturen processer är samtidigt eviga: 
naturens växling mellan skapelse och förstörelse befinner sig själv bortom 
växlingen. Konstverket, skapat inom ramen för naturen, är däremot deter-
minerat av naturens eviga variation och kan därmed inte anses trotsa för-
störelsen, som Hans-Edwin Friedrich påstår i sin annars insiktsfulla artikel 
om Moritz användning av begreppet Zerstörung.10 

För den som läser Reise eines Deutschen in Italien blir det snart tydligt att 
den italienska naturen ger avgörande impulser för förskjutningen från 
verket till naturen och den omtolkning av efterbildningsbegreppet som blir 
resultatet av denna förskjutning. Goethe hade med stor sannolikhet ett 
finger med i spelet, även om det är troligt att det snarast var den brådmogne 
Moritz som inspirerade Goethe istället för tvärtom.11 Goethe skulle i skil-
dringarna av sin vetenskapliga verksamhet peka ut Italien som en av-
görande inspirationskälla för både färgläran och morfologin, det vill säga 
hans teori om den biologiska sfärens lagbundna utveckling.12 Det är inte alls 
otänkbart att Goethe och Moritz utbytte tankar på temat under sin gemen-
samma tid i Rom.13 Under sin vistelse i Rom bröt Moritz olyckligtvis armen 
 
10 Jfr Friedrich 1994, s. 85. 
11 Se Saine 1971, s. 16–18, och Alessandro Costazza, Schönheit und Nützlichkeit. Karl Philipp 
Moritz und die Ästhetik des 18. Jahrhunderts (Bern: Peter Lang, 1996), s. 11–33. 
12 Se t.ex. Johann Wolfgang Goethe, ”Beiträge zur Optik. Erstes Stück”, i Sämtliche Werke nach 
Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, bd 4.2, red. Klaus H. Kiefer m.fl. (München: 
Hanser, 1986), s. 265–266, och ”Schicksal der Handschrift”, i ibid., bd 12, red. Hans J. Becker 
m.fl. (München: Hanser, 1989), s. 69. 
13 ”Mit Moritz hab’ ich recht gute Stunden und habe angefangen ihm mein Pflanzensystem zu 
erklären und jedesmal in seiner Gegenwart aufzuschreiben wie weit wir gekommen sind”, 
skriver Goethe många år senare i sin självbiografiska Italienische Reise. Johann Wolfgang 
Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, bd 15, red. 
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och under den långa konvalescensen umgicks de bägge författarna flitigt. I 
ett brev till Charlotte von Stein från januari 1787 beskriver Goethe tiden vid 
Moritz’ sjukbädden: ”Was ich diese 40 Tage bey diesem Leidenden, als 
Beichtvater und Vertrauter, als Finanzminister und geh. Sekretair pp 
gelernt, soll auch dir, hoff ich, in der Folge zu Gute kommen.”14 Det var 
under den italienska resan som Moritz författade Über die bildende 
Nachahmung des Schönen, en bok som ofta beskrivits som ett resultat av 
Goethes alltöverskuggande ande, trots att dennes beundran för verket 
snarare pekar i motsatt riktning. 

Inledningsvis tycks bilden av Italien bestå av lika delar natur och konst, 
och tidigt i reseskildringen påpekar Moritz att natur och konst här kommer 
samman för att skapa ett närmast paradisiskt tillstånd: ”Natur und Kunst 
haben sich hier wie von selber die Hand geboten, um in der reinen Äther-
luft, die man hier einatmet, ein Paradies zu schaffen” (492). Samtidigt slås 
man gång efter annan av att naturen till syvende och sist utgör den yttersta 
grunden. Moritz kom på intet sätt till Italien utan förväntningar. Tvärtom 
bär han med sig en tydlig bild när han beträder italiensk mark. I bokens 
allra första brev, daterat Verona den 2 oktober 1786, ger han en kort 
sammanfattning av sina förväntningar: 

Das dort, ist nun hier geworden, mein Lieber! Die zackigten Tyroleralpen, 
durch welche wir uns in manchen Krümmungen gewunden haben, sind 
hinter uns, und ich betrete nun den Boden des Landes, wohin ich so oft 
mich sehnte, das immer grünen Gefilden so oft in reizenden Bildern vor-
schwebte, und den Wunsch des Pilgrims in mir weckte, die heiligen Plätze 
zu besuchen, wo die Menschheit einst in der höchsten Anstrengung ihrer 
Kräfte sich entwickelte, wo jede Anlage in Blüten und Frucht emporschoß, 
und wo beinahe ein jeder Fleck durch irgend eine große Begebenheit, oder 
durch eine schöne und rühmliche Tat, welche die Geschichte uns auf-
bewahrt, bezeichnet ist. (413) 

De sköna bilder som Moritz gjort sig av framstår vid första påseende som ett 
slags konglomerat av natur, konst och historia. Man slås emellertid av hur 
bildspråket domineras av element från naturen – bland annat beskrivs ut-
vecklingen av människans anlag som ”Blüten und Frucht” – och längre fram i 
brevet är det naturen som producerar ”reizende Bilder eines Traumes” (414): 
— 
Andreas Beyer & Norbert Miller (München: Hanser, 1992), s. 483. 
14 Johann Wolfgang von Goethe, Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, bd IV/8 (Weimar: Böhlau, 
1890), s. 115. 
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”Ich setzte mich auf einen Stein am Wege, – es wehte eine angenehme Luft, 
und nach und nach wurden die Gegenstände sichtbar. – Dicht vor mir lag ein 
Feld mit Bäumen bepflantzt, an welchen Reben hingen” (414). Skildringen i 
första brevet följs sedan av en lång rad beskrivningar av vackra, tjusande och 
sublima landskap, beskrivningar som fungerar som verbala vedute, land-
skapstavlor i ord, ibland utsmyckad med någon ruin, som i beskrivningen av 
en promenad längs Via Sacra (536), men lika ofta utan, som när landskapet 
kring den lilla staden Fondi återges (542). 

Naturen dominerar anmärkningsvärt nog också framställningen av 
staden Rom. När den nyanlände Moritz söker boende för sin vistelse är det 
anmärkningsvärt nog natur han främst söker efter och skattar sig lycklig – 
det ska visa sig vara ett misstag, när Moritz första natten i våningen störs av 
ett knivslagsmål som involverar hans hyresvärd – över att hitta ett rum 
alldeles vid Tiberns strand, där han kan åtnjuta lugn och ensamhet: 

Diese Gegend hatte einen unwiderstehlichen Reiz für mich, und ich konnte 
mir nichts Angenehmeres denken, als in einem der nahe liegenden Häuser 
eine Wohnung mit der Aussicht auf die Tiber zu besitzen, wo zu der Stille 
und Einsamkeit, der immerwährende ungestörte Anblick einer paradiesi-
schen Gegend sich gestellte, und ich, in diesem lebendigen Anschauen, 
meines Hierseins in jedem Moment mich freute. (477) 

Att naturen genomsyrar också beskrivningen av staden är trots allt inte så 
konstigt. Som Albert Meier påpekat var Rom vid den här tiden allt annat än 
den metropol som vi föreställer oss idag. Tvärtom ”erinnerte die Stadt 
damals – von wenigen Straßen und Stadtvierteln abgesehen – allerdings 
weit mehr an ein verwahrlostes Dorf als an die einstige Metropole der Welt 
und künftige Hauptstadt eines italienischen Nationalstaates”.15 Rom anno 
1786 var således en by snarare än en storstad, även om det kan förefalla 
något märkvärdigt att Moritz tar sig hela vägen till staden för att finna 
”Stille und Einsamkeit”. 

På motsvarande sätt förvandlas också trädgårdarna till naturligt land-
skap. Tillsammans med Goethe tar Moritz en promenad till den stora 
parken invid Villa Pamphili, en promenad som ”mich in eine neue Welt 

 
15 Albert Meier, ”Im Mittelpunkt des Schönen. Die metaphysische Aufwertung Roms in Karl 
Philipp Moritz’ Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788”, Goethe Year-
book 6 (1992), s. 144. Goethe-citatet är hämtat från Italienische Reise. Goethe 1992, s. 146. 
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von Ideen und herrlichen Eindrücken geführt hat” (495). Ett sådant intryck 
är förvandlingen av den artificiella trädgården till natur: 

Schattigte Lorberhaine, in denen mach sich verliert, weite Gefilde, in denen 
man sich wiederfindet; besonnte Hügel, die man ersteigt, angenehme Täler, 
wo man sich im Schatten lagert; Wälder, die die Wiesen umkränzen, dies 
alles hat etwas Neues und Ungewohntes; die Idee von Garten verschwindet 
ganz; auch scheint selbst da, wo er aufhört, die natürliche Landschaft nur 
eine Fortsetzung von ihm zu sein. (495) 

Även ett par sidor tidigare (492) noterar Moritz hur trädgården och den 
vilda naturen närmast sömlöst övergår i varandra. Detsamma noterar han 
på landsbygden, där växlingen mellan odlad och vild natur beskrivs som en 
”immerwährenden Lustgarten” (422). Ytterst innebär denna syn på naturen 
att denna överskrider människans begränsade förmågor. När Moritz reser 
genom ett vackert landskap – anblicken ”ist immer derselbe und ist dock 
immer neu und schön” (422) – inser han att till och med fantasin är oför-
mögen att frambringa sådan skönhet. ”Die Einbildungskraft kann sich dies 
so schön nicht malen, als es wirklich ist”, konstaterar han redan efter ett par 
dagar på italiensk mark och fortsätter: ”Denn mit der Schönheit ist hier die 
Fülle verknüpft, welche kein Bild fassen kann, seine Umrisse mögen auch 
noch so reizend sein” (422). Formuleringen återkommer ytterligare några 
gånger i bokens andra del: dels under en resa söderut mot Neapel och Capri 
i april 1787, då trakten kring Fondi ”alles übertrifft, was meine Einbildungs-
kraft sich noch bisher gedacht hat” (542), dels efter återkomsten till Rom, 
där det sköna – oklart vad Moritz syftar på här – sägs vara ”mächtiger, als 
die Einbildungskraft” (623). 

Naturen får, förefaller det, en närmast metafysisk status i Reisen eines 
Deutschen in Italien, en status som blir än tydligare i Über die bildende 
Nachahmung des Schönen och andra texter från den här tiden. Förvisso ska 
naturen efterbildas men den ligger samtidigt bortom vår fattningsförmåga, 
ja till och med bortom inbillningskraftens räckvidd. Det är till naturens 
stora och eviga kretslopp mellan liv och död, mellan skapande och förstör-
else, som konsten har att förhålla sig till. Naturens processer har skapandet 
som mål, medan förstörelsen är blott ett medel. Detta ska konsten efter-
bilda, men som vi kommer se i nästa avsnitt tenderar medlet att ta över-
handen i konsten, som således tenderar att tematisera död och förstörelse. 
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Konst och förstörelse 
När vi nu vänder blicken mot konsten måste vi hålla i minnet att denna inte 
är naturlig (som naturen) utan artificiell, en mänsklig produkt. Utan tvivel 
håller Moritz konsten högt, ja han ser den som det högsta uttrycket för den 
mänskliga anden, vilken i sin tur är det telos som naturen strävar mot. 
Människan är, skriver Moritz i en artikel, ”das Edleste in der Natur”, som i 
sin tur strävar efter ”dessen [människans] Vervollkommnung” (15). Konst-
verket är också, som det heter i essän ”Über den Begriff in sich selbst 
Vollendeten” och i flera senare texter som ansluter till Italienresan, det i sig 
självt fulländade, något som otvetydigt ytterligare cementerar konstens 
centrala betydelse för Moritz’ förståelse av människan och naturen. 

Men därmed bör vi inte göra misstaget att identifiera natur och konst, 
som exempelvis Alessandro Costazza gör i sin annars mycket grundliga 
undersökning av Moritz’ genibegrepp, Genie und tragische Kunst (1999). 
Costazza menar att ”auch das ’schöne der bildenden Künste’ im Grunde 
eins mit der Natur ist”.16 Något tidigare i boken skriver han: 

Auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, so ist diese Zerstörung [dvs. i 
konsten] offensichtlich nichts anderes als eine Wiederspiegelung bzw. eine 
Fortführung jenes hier noch kaum angedeuteten Prozesses der Bildung und 
Zerstörung bzw. Bildung durch Zerstörung, der dem natürlichen Bereich 
von der leblosen Materie bis zur Pflanze und zum Tier eigen ist.17 

En mer nyanserad syn på relationen mellan konst och natur formulerar 
Albert Meier i sin tidigare citerade artikel. Enligt Meier uppfattade Moritz, 
precis som Goethe och Herder, den italienska kulturen som ett slags fort-
sättning på naturen som samtidigt fungerar som en länk tillbaka till det 
grekiska: ”[A]ls Exklave griechischer Kultur konnte Rom – stellvertretend 
für die verlorene Antike – deren noch naturnahe, unentfremdete Lebens-
weise zumindest vor Augen führen, sie unter günstigen Voraussetzungen 
vielleicht sogar erlebbar machen.”18 

Visst är det så att erfarenheterna av det sorglösa livet i Italien skulle 
väcka de tyska besökarnas avsmak för hemlandets (brist på) kultur som de 
uppfattade som fjärmad från det naturliga, ja kanske till och med natur-
 
16 Alessandro Costazza, Genie und tragische Kunst. Karl Philipp Moritz und die Ästhetik des 18. 
Jahrhunderts (Bern: Peter Lang, 1999), s. 332. 
17 Costazza 1999, s. 331. 
18 Meier 1992, s. 150–152, citatet s. 150. 
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fientlig. Goethes Römische Elegien, inte minst den mustigare ursprungliga 
versionen som publicerades först 1914 och som bar den talande titeln 
Erotica Romana, gestaltar med all önskvärd tydlighet den nya livskänsla 
som föddes i Italien som en motpol till det nordiska.19 För Moritz är det 
framför allt den antika konsten, mer än den samtida romerska livsföringen, 
som väcker tankar om det naturliga. Det är med andra ord de grekisk-
romerska konstverken, även om det finns en del moderna motsvarigheter, 
exempelvis Luca Giordanos målning av när Jesus fördriver månglarna ur 
templet, som uppvisar den harmoniska helhet som är skönhetens språk och 
som är hämtad från naturen: ”so wie auch das Gewühl im Ganzen mit der 
höchsten Wahrheit, nach dem Leben, ausgedrückt ist” (584). Å andra sidan 
pekar Moritz gång på gång på klyftan mellan naturen och människans 
produkter i allmänhet och konsten i synnerhet. Även om såväl naturen som 
det av människan skapade är, som jag redan påpekat och som Costazza tar 
fasta på, determinerade av dialektiken mellan skapande och förstörelse, är 
det mänskligt skapade aldrig evigt utan historiskt bestämt. 

Så om naturen visar sig vara evig, inte minst tack vare sin oavbrutna 
växling mellan skapande och förstörelse, manifesterar sig det mänskliga väs-
entligen i ruiner. Och över dessa antikens ruiner vilar en melankolisk stäm-
ning som Moritz återkommer till flera gånger: 

Alles bekömmt auch hier in diesen Tagen ein melancholisches Ansehen. – 
Ich besuchte auf einer meiner Wanderungen das alte römische Forum, das 
von prächtigen Ruinen auf allen Seiten eingeschlossen, jetzt ein einsamer 
Spaziergang ist, wo eine kleine Allee zur stillen Betrachtung, und zum 
ruhigen Nachdenken den staunenden Fremdling einladet. (483) 

Intressant nog väcker också läsningen av antikens författare – Vergilius, 
Horatius och Martialis är de viktigaste återkommande referenserna i Reisen 
eines Deutschen in Italien och framför allt den sistnämnda citeras upp-
repade gånger som ett slags evigt vittne i bokens andra och tredje del – lik-
nande känslor som ruinerna: 

19 Se t.ex. den åttonde elegin i Erotica Romana (motsvarar sjunde elegin i Römische Elegien, där 
romarinnan ersatts av staden Rom), som med erotiska undertoner explicit tematiserar skillnaden 
mellan nord och syd. ”O wie machst du mich, Römerin, glück‹lich›. Gedenk ich der Zeiten / Da 
mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing”, heter det inledningsvis. Johann Wolfgang 
Goethe, Erotica Romana/Elegien, i Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, bd 3.2, red. 
Hans J. Becker m.fl. (München: Hanser, 1990), s. 50. 
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Dichter und Geschichtschreiber der Vorzeit hier gelesen, wo man den 
Schauplatz der Ereignisse, die sie schildern, mit allen seinen Merkmalen von 
sich ausgebreitet sieht, versetzen die Seele in eine sanfte melancholische 
Stimmung, indem sie gleichsam mitleidsvoll über die Flucht der Zeit und 
über die hinrollenden Menschenalter trauert. (509) 

Den antika litteraturen är som språkliga ruiner som stämmer till melan-
kolisk eftertanke, i synnerhet över tidens gång. I Rom, där ruinerna – fy-
siska såväl som verbala – är allestädes närvarande, ges gott om tillfällen till 
reflektion kring tidens flykt, historiens gång och spåren efter dessa.20 
Oupphörligen stöter besökaren på den antika kulturens lämningar. Ibland 
dominerar det antika, som omkring Colosseum. Där ”fühlet man sich am 
lebhaftesten in das alte Rom versetzt; denn man sieht hier rund um sich her 
mehr Ruinen, Triumphbogen, u. s. w. als moderne Gebäude” (526). Oftare 
tenderar det förflutna och nutid att smälta samman, då det moderna Rom 
helt enkelt byggts på och av de gamla resterna. Således kommenterar Moritz 
att kyrkan Sant’Adriano, som långt senare skulle rivas av fascistern, står 
”auf den Ruinen eines Tempels der Saturnus […], von dem man die alte 
Vorderwand der Kirche, die alles Schmucks beraubt ist, noch für ein Über-
bleibsel hält” (529). Detsamma kan sägas om S. Paolo fuori le Mura, vars 80 
pelare har hämtats från kejsare Hadrianus grav. Precis som i Sant’Adriano 
är resultatet av detta återbruk nedslående. För pelarna ”scheinen noch itzt 
wie öde und verwaist über den entschwundenen Glanz der Vorzeit zu 
trauren, und mehr ein neues Totendenkmal zu bilden, als einen Tempel zu 
schmücken” (666). 

Man kan givetvis, som exempelvis Irmgard Egger gör i sin undersökning 
av förnimmelsens arkeologi i Moritz’ italienska reseskildring, tolka den 
Moritzska blicken som ett flerdimensionellt skådande i rum och tid: 
”Moritz erfaßt hier die räumlichen Inszenierung des Platzes in den drei 
Dimensionen der Weite, der Tiefe und der Höhe, ebenso wie er ihre vierte 
Dimension hinzusetzt: die Tiefe der Historie.”21 Det är med andra ord en 
blick med gudomlig kraft som förmår att överskrida ett begränsat här-och-

 
20 Som Wolfgang Grams visat i sin avhandling om Moritz’ naturbegrepp präglas också dennes 
naturförnimmelse av en påtaglig historicitet. Wolfgang Grams, Karl Philipp Moritz. Eine Unter-
suchung zum Naturbegriff zwischen Aufklärung und Romantik (Opladen: Westdeutscher Verlag, 
1992), kap. 3. 
21 Irmgard Egger, ”Die Tiefe der Jahrtausende. Zur Archäologie der Wahrnehmung in den 
Reisen eines Deutschen in Italien”, i Karl Philipp Moritz in Berlin 1789–1793, red. Ute Tintemann 
& Christof Wingertszahn (Hannover-Laatzen: Wehrhahn Verlag, 2005), s. 12. 



KARL PHILIPP MORITZ’ MELANKOLISKA BLICK 

253 

nu och sammanföra tid och rum ”in der Erfassung des schönen Ganzen”.22 
Som vi redan sett finns mycket riktigt också ett flertal passager i Reisen eines 
Deutschen in Italien där Moritz’ beskrivningar närmast liknar måleriska 
vedute som låter gammalt och nytt, antikens hedniska ruiner och de katol-
ska kyrkorna smälta samman. Själv kommenterar han: 

Wo man hintritt, da kontrastiert das alte Rom mit dem neuen in den 
sonderbarsten Gestalten und Erscheinungen. Kirchen und Klöster steigen 
auf den Ruinen heidnischer Tempel empor; auf Obelisken und Säulen ist das 
Kreuz gepflanzt; statt der römischen Toga sieht man, wohin das Auge blickt, 
die Mönchskutte und das schwarze Abbatenkleid. (498) 

Med det historiska djupet i blicken ”macht dies alles dennoch ein erhabenes 
Schauspiel” (498), fortsätter Moritz. Å andra sidan uppenbarar Moritz för-
måga att skåda in i historiens djup att det antika förflutna är en gång för alla 
förlorat och närvarande enbart som ruiner och, i värsta fall, som material att 
använda av sentida och i jämförelse med grekerna och romarna långt 
mindre talangfulla arkitekter och konstnärer. I slutändan väcker den his-
toriska dubbelexponeringen mest känslor av förlust och melankoli, och det 
moderna verket blir ett monument över ”den entschwundenen Glanz der 
Vorzeit”, som det heter i de redan citerade orden om Pauluskyrkan. Antik-
ens och samtidens (i vid bemärkelse) sammansmältning i det romerska 
stadslandskapet synliggör själva skillnaden dem emellan: ”Durch den An-
blick tausendjähriger Ruinen ist es, als ob der ungeheuere Zwischenraum 
von Zeit gleichsam vors Auge gebracht” (498, min kurs.). Resultatet av 
denna erfarna skillnad är alltså mindre en extatisk upplevelse av historiens 
djup och mer en melankolisk förlusterfarenhet av ett temporalt tomrum. 

Det är således inte så konstigt att död och förstörelse är de centrala 
teman som Moritz återkommer till genom hela Reisen eines Deutschen in 
Italien.23 I själva verket är det första som han återger från Rom ”de[n] 
Anblick einer unterirdischen den Toten geweihten Kirche, am Ufer der 
Tiber, die ich in der Dämmerung des Abends auf einer meiner ersten 
Wanderungen in Rom besuchte” (481). Moritz ägnar sedan ett par sidor – 
en av de längsta sammanhängande beskrivningarna i hela boken – åt att 

22 Egger 2005, s. 19. 
23 Dödstemat hos Moritz behandlas också i Sabine M. Schneider, ”Kunstautonomie als Semiotik 
des Todes? Digressionen im klassizistischen Diskurs der schönen Menschengestalt bei Karl 
Philipp Moritz”, German Life and Letters 52 (1999), s. 166–183. 
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beskriva den underjordiska kyrkans inredning av dödskallar och ben.24 Som 
Meier påpekat är det ingen tillfällighet att skildringen av Rom inleds på 
detta sätt men att den också avviker från denna linje tämligen snart: 

Hier wird vielmehr genau diejenige leidvolle Vanitas-Wahrnehmung ge-
schildert, die Moritz in der Folgezeit durch das Erlebnis der alle Zeiten über-
dauernden Stadt allmählich widerlegen lernt. Die Vernichtung des Indi-
viduellen läßt sich als Täuschung durchschauen, hinter der die eigentliche 
Wirklichkeit einer sinnvollen Gattungsgeschichte steht, die durch die stetige 
Vervollkommnung des Ganzen den Individuen ihr Recht zumindest inso-
fern zukommen läßt, als jeder einzelne sich als integraler Teil im Ganzen 
geborgen wissen kann.25 

Precis som Egger menar alltså Meier att den sinnliga Romerfarenheten – det 
han kallar ”[d]ie metaphysische Aufwertung Roms” – gör det möjligt för 
Moritz att överskrida det individuellas förstörelse och istället skåda ”die 
stetige Vervollkommnung des Ganzen”. Men Moritz’ upptagenhet vid död 
och förstörelse upphör inte här, vid ankomsten till Rom, utan dessa är 
återkommande teman i alla tre delarna. En påtaglig del av de objekt som 
beskrivs i Reisene eines Detuschen in Italien består av olika typer av grav-
vårdar, varav den första är Vergilii grav, vilken därigenom blir det första 
tecknet på förlusten av det antika (417). En annan av bokens längre skild-
ringar ägnas den tyske målaren August Kirschs begravning, vilken i slut-
ändan framställs nästan som en tavla: ”Wir standen noch einige Minuten – 
der Grabhügel war nun aufgebaut – wir löschten die Fackeln aus – und die 
Scene verschwand in Nacht” (635). Vad gäller såväl antalet beskrivningar 
som deras omfång dominerar med andra ord föremål och händelser som på 
något sätt är kopplade till döden. 

Kontentan av denna negativa estetik är en estetik som ser förstörelsen 
som sådan som konstverkets viktigaste tematik. Det framgår inte minst när 
Moritz slutligen tar sig an det verk som så gott som alla konstintresserade 
Italienresenärer – Winckelmann, Goethe, Hirt och Meyer, för att nämna 
några – förr eller senare försöker sig på att beskriva: Laokoongruppen. 
Statyn omnämns redan i första delen av Reisen eines Deutschen in Italien, 
men där påstår sig Moritz inte vara kapabel att ge en rättvisande beskriv-

 
24 Också Moritz’ tidigare reseskildring, Reisen eines Deutschen in England im Jahr 1782 (1783), 
ger inledningsvis en bild av ett liktåg. Se Werke, bd 2, s. 262 f. 
25 Meier 1992, s. 154. 
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ning (494).26 I den tredje delen tillåter sig emellertid Moritz att beskriva 
Laokoon över ett par sidor och kontrasterar den samtidigt med en annan 
välkänd antik staty, Niobegruppen. (Man kan alltså, som Meier under-
stryker, urskilja en utveckling i reseskildringen: det är först i den tredje 
delen som konstbetraktandet framträder ”als krönende[r] Abschluß” och 
som ”die kunstphilosophische Ernte des Italienaufenthalts”.27) Den huvud-
sakliga skillnaden mellan Laokoon och Niobe är hur de representerar 
grundtemat förstörelse (Zerstörung). Då Niobe och hennes barn drabbas av 
osynliga pilar från Apollo och Dianas bågar varseblir man där ”nur die 
Wirkung der Zerstörung, aber nicht die Zerstörung selbst” (712). Annor-
lunda är det då i Laokoongruppen, som genom ormens attack lyckas fram-
ställa förstörelsen i sig: ”Es ist die alles umgebende Zerstörung vom Feuer, 
von Wasserfluten, die keine Flucht erlaubt – so schlingt das Verderben hier 
seinen umauflösbaren Knoten – aus diesem Labyrinthe gibt es nun weiter 
keinen Auswg: die widerstrebende Natur erliegt –” (712). 

Detta negativa estetiska ideal gäller emellertid inte bara den antika 
konsten. Också de främsta moderna verken, här representerad av Rafaels 
målning av slaget vid Mons Pulvius, bör också omfatta detta ideal. ”Eine 
Schlacht mit allen ihren Schrecken ausgemalt, ist einer der erhabensten 
Gegenstände; es ist die Zerstörung selbst verewigt; das Schrecken und die 
Unordnung geordnet; und das Verderben und der Untergang selber zu 
einem harmonischen Ganzen gebildet –” (697, min kurs.). Rafaels målning 
är, menar Moritz, det paradoxala förevigandet av förstörelsen själv. Det är 
kort sagt i gestaltningen av förstörelsen som sådan som konsten efterbildar 
naturen som tydligast och därigenom närma sig den evighet som karak-
teriserar naturen. 

Ytterst är Moritz’ negativa estetik en fråga om estetisk antropologi, en 
lära om människan som kommer till uttryck genom hennes estetiska pro-
dukter. En sådan utläser han i Michelangelo Yttersta domen i Sixtinska 
kapellet. Michelangelos berömda fresk är ett av få moderna verk som 
Moritz förknippar med begreppet fulländning: 

26 Värt att uppmärksamma är att Moritz i en artikel med titeln ”In wie fern Kunstwerke 
beschrieben werden können?” (Werke, bd 2, s. 992–1003), som också den tillkom i Rom och som 
på många sätt påminner om Lessings resonemang i Laokoon, understryker att konstverk inte kan 
beskrivas med ord. Se Helmut Pfotenhauer, ”’Die Signatur des Schönen’ oder ”In wie fern 
Kunstwerke beschrieben werden können?’. Zu Karl Philipp Moritz und seiner italienischen 
Ästhetik”, i Kunstliteratur als Italienerfahrung, red. Helmut Pfotenhauer (Tübingen: Niemeyer, 
1991), s. 67–83. 
27 Meier 1992, s. 147. 
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Der Begriff der Vollendung konnte gewiß nie erhabener ausgesprochen 
werden, als durch diese redende Darstellung, wo der Meister von dem 
Werke, das er gebildet hat, nun seine Hand abzieht, nachdem es in einem 
vollkommenen Guß bis zu der äußersten Fingerspitze in dem Ebenmaß 
seiner Teile sich gewölbt und geründet hat. (677) 

De scener i målningen som Moritz framhåller är dels, som citatets hänvisning 
till fingerspetsen antyder, den när skapelsens Gud rör vid Adam och full-
bordar skapelsen, dels den när samme Gud vänder skapelsen ryggen, ”um 
gleichsam in seinem großen Werke sich nicht aufhalten zu lassen, sondern zu 
der Vollendung des übrigen fortzueilen” (677). Enligt Moritz är detta inget 
mindre än ett självporträtt från Michelangelos sida. Det är den ”rastlose 
Genius des Künstlers, der nicht in der müßigen Betrachtung des Hervorge-
brachten, sondern in immer neuem Hervorbringen seinen höchsten Genuß 
und seine Befriedigung findet” (677). Det mänskliga skapandet, kanske något 
övermodigt av Michelangelo likställt med det gudomliga, är ständigt pågå-
ende. Det befinner sig aldrig i vila: 

Es heißt hier nicht: ”er sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es 
war sehr gut!” sondern wie bei der immer wirksamen und bildenden Natur 
findet hier kein Ruhen und kein Säumen statt. – Zu der Betrachtung bleibt 
hier keine Zeit übrig – das Wirken ist herrschend, das Denken ist nur 
untergeordnet – so dachte sich der rastlose schaffende Künstler, den ewigen 
schaffenden Vater. – Er dreht dem vollendeten Werke den Rücken zu, und 
eilt im unaufhaltsamen Fluge zu immer neuen Bildungen fort. (678) 

Avslutning 
Den här undersökningen har velat visa att två central och tätt förbundna 
tendenser i Moritz’ senare författarskap, från omkring mitten av 1780-talet, 
nämligen dels den metafysiska uppvärderingen av naturen som modell och 
norm, dels den likaledes metafysiska nedvärderingen av mänsklighetens 
produkter, i hög grad fick impulser under den tvååriga vistelsen i Italien. 
Samtidigt som naturens eviga produktivitet blir tydlig för Moritz, möjligen 
under samtalen med Goethe under den långa konvalescensen efter det 
olyckliga armbrottet, manifesterade Roms många antika ruiner liksom den 
moderna konsten, att mänskliga produkter är dömda till undergång. 

Visst vilar något tidlöst också över konsten, och för Moritz är och förblir 
litteratur, måleri, skulptur och arkitektur nycklar till mänsklighetens ut-
veckling. Ty enligt honom det är genom konsten som ”die Menschheit sich 
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erhebt” (743). Både de antika mästerverken, som exempelvis Laokoongrup-
pen, och deras mer moderna motsvarigheter, som Rafaels måleri, framstäl-
ler idéer som ligger bortom tidens gång. Men intressant nog är det just det 
historiska avståndet som sådant respektive förstörelsens princip själv som är 
kärnan i dessa verk. Moritz’ blick har förvisso förmågan att skåda genom 
tidsåldrarna, men det är en melankolisk blick som först och främst ser tom-
rummet mellan det förflutna och nuet. 
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