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Forord

Europas litteratur fra oppdagelsen av Amerika til 
imperialismens fødsel

1492 er et vendepunkt i den europeiske historien. Den 2. januar overgir Boab‑
dil, emiren av Granada, sitt fyrstedømme til de katolske kongene, Ferdinand 
og Isabella. Dermed fullbyrdes den spanske gjenerobringen av den iberiske 
halvøy – la reconquista –, og det siste muslimske fyrstedømmet i Vest‑Europa 
er historie. Christoffer Columbus, som hadde oppsøkt de to spanske herskerne 
mens de beleiret Granada og fått tillatelse til å finne sjøveien til Kina, ankom‑
mer til Bahamas ni måneder senere, den 12. oktober. Det er en begivenhet som 
får følger langt ut over dens rene geografiske og naturhistoriske implikasjoner. 
Fem år senere, i 1497, runder Vasco da Gama Kapp det gode håp og oppdager 
sjøveien til India. Og i 1519 legger Ferdinand Magellan ut på den første ver‑
densomseiling. Oppdagelsen av Amerika innleder en prosess som fullstendig 
forandrer verdenskartet og dermed også de geopolitiske realitetene.
 Opp gjennom middelalderen og renessansen var det europeiske verdensbil‑
det så vel epistemologisk som politisk dypt preget av den kristne dogmatik‑
ken. Både de politiske og de erkjennelsesmessige stridsspørsmålene fant sin 
ytterste grunn i en kosmologi tuftet på Bibelen og inndelingen av den kjente 
verdens befolkning i tre, etterkommerne av Noas tre sønner, Sem, Kam og 
Jafet. De tre sønnenes respektive ætter befolket de tre kjente kontinentene, 
Asia, Afrika og Europa. Hva man nå visste om de tre beslektede familiene, 
og hvordan man visste det, var formet av Den hellige skrift og supplert med 
den viten som kunne hentes hos antikkens autoriteter, så som filosofen Aristo‑
teles, naturhistorikeren Plinius den eldre, geografen Strabon og historikeren 
Herodot. Denne kosmologien var dessuten motstykket til en internasjonal 
politisk situasjon hvor forholdene var slik at Europas kontakter og konflik‑
ter med ikke‑europeiske kulturer i hovedsak utspilte seg i områdene rundt 
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Middelhavet. Karakteristisk nok var tyngdepunktene i dette universet Roma, 
Konstantinopel og Jerusalem.
 Med oppdagelsen av den nye verden utfordres grunnlaget for det forestil‑
lingsuniverset som altså hadde dominert europeisk kosmologi siden senantik‑
ken. Det fantes ingen plass for Amerika og dets innvånere i et verdensbilde som 
var basert på riktigheten av Pauli ord fra Romerbrevet (Rom 10,18) om at 
kristendommen var spredt til alle verdens folk. Denne innsikten kunne umulig 
gjelde for de menneskene Columbus hadde oppdaget, noe som i første omgang 
også avfødte spørsmålet om hvorvidt de overhodet kunne eller burde betraktes 
som mennesker. Og hvordan hadde de overlevd syndefloden? Slike spørsmål 
var langt fra bagateller, noe som diskusjonene av hvorvidt indianerne hadde 
en sjel, gjorde klart. Striden toppet seg på det berømte møtet i Valladolid i 
Spania i 1550‑1551; hadde indianerne en sjel, var de også mennesker, og i så 
fall var de mottagelige for frelsen. Dette måtte i så fall få konsekvenser for 
de grusomme måtene de ble behandlet på, fremførte dominikanermunken 
Bartolomé de las Casas med styrke. Her handlet det ikke kun om moralske 
anfektelser eller økonomiske interesser, det var de erobredes udødelige sjel 
som stod på spill, og dermed i siste ende også erobrernes.
 Med oppdagelsen av den nye verden konfronteres den europeiske tenk‑
ningens tradisjoner med noe radikalt nytt. På sikt førte dette til grunnleg‑
gende forandringer, ikke bare av filosofisk og anskuelsesmessig art, men også 
praktisk‑politisk. Den nye verden i vest får ikke minst omfattende følger for 
forholdet til den gamle fienden i øst, Det osmanske riket, og for forståelsen av 
hva det var som stod på spill i den gamle konflikten. Gradvis forsvinner gjen‑
erobringen av Jerusalem fra plassen øverst på den politiske agendaen, i stedet 
handler det om tilgangen til verdiene fra Den nye verden. Med oppdagelsen 
av sjøveien til India og importen av rikdommer fra koloniene reduseres også 
den økonomiske betydningen av handelen over Levanten. Det gamle og dypt 
lukrative kryddermonopolet kollapser og gull‑ og sølvimporten fra Amerika 
blir hurtig en avgjørende faktor i den europeiske økonomien. Men dermed 
var Levanten ikke forsvunnet fra europeernes horisont.
 Mens den nye verden i vest relativt lett lot seg erobre, utgjorde Det os‑
manske riket i øst en helt annen utfordring for det kristne Europa. Frem til 
1683, hvor Det osmanske riket nådde sin fulle utstrekning, strakte det seg fra 
omegnen av Wien, over Midtøsten til Iran og den Arabiske halvøy, og over 
det meste av Nord‑Afrika. Disse erobringene betydde i realiteten at osman‑
nerne holdt det kristne Europa i et knipetangsgrep. De “ville” amerikanerne 
vakte ikke frykt i Europa; de hadde stort sett ingen våpen, ingen institusjoner 
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og samfunn, de kunne rett og slett ikke yte europeerne synderlig motstand. 
Det kunne til gjengjeld osmannerne eller tyrkerne, som man også kalte dem. 
Og den europeiske frykten for tyrkerne var ikke grunnløs. De var fjernt fra 
de uskyldsrene vesener som kom direkte fra gudene, slik Montaigne omtalte 
Sør‑Amerikas innvånere i sitt essay om kannibalene. Tyrkerne hadde en stå‑
ende hær av topptrente janitsjarer, en flåte som angivelig var uovervinnelig, 
et uhyre velfungerende statsbyråkrati, de var teknologisk avanserte, hadde 
robuste infrastrukturer på tross av den enorme geografiske utstrekningen, 40 
millioner innbyggere (da riket var på sitt høyeste i 1683) og en jernvilje, når 
det kom til å ekspandere.
 Siden reformasjonen hadde det kristne Europa vært splittet i to, i katolske 
og protestantiske stater, og selv blant de katolske fyrstene stakk interessekon‑
fliktene så dypt at det ikke var lett å etablere en felles allianse mot den truende 
fienden i øst. Tyrkerne var for øvrig heller ikke fremmede på samme absolutte 
måte som indianerne. Dels hadde de kristne europeerne allerede kjempet mot 
osmannernes broderfolk, araberne og maurerne, i århundrer, dels hadde Islam 
helt siden tidlig middelalder vært tolket som Guds straff over de kristne for 
deres synder. De muslimske osmannere var med andre ord både fremmede 
og bekjente, skrekkinnjagende og beundringsverdige, skjendige vantro – og 
en guddommelig straff. De reiste lenge helt andre og i mange henseender mer 
komplekse politiske, kulturelle og teologiske problemer for europeerne enn 
indianerne gjorde.
 Europas bemerkelsesverdige og verdenshistorisk enestående, transatlantiske 
ekspansjon som tar til ved inngangen til det sekstende århundret, var drevet 
av et sammensatt knippe med ambisjoner, religiøse, økonomiske, politiske og 
sågar også vitenskapelige. Like fullt, synes det langt på vei rimelig å hevde 
at politikken og økonomien i realiteten trakk epistemologien etter seg, og 
med dette en nytegning av verdensbildet, som innebærer en annen forståelse 
av samfunn og kulturer utenfor Europa. De fremmede folkeslagene, om de 
nå betegnes som “ville”, “hedninger” eller “vantro”, er ikke lenger ætlinger 
av Noa, og redefineringen av dem – så å si fra bunnen av da de ikke lar seg 
innplassere innenfor tradisjonens univers av overleverte forestillinger – slår 
tilbake på europeeren og fremtvinger behovet for å redefinere egen identitet. 
Slik oppstod også nye forestillinger om det ikke‑fremmede ut av møtet med 
nye, for den europeiske tanken, radikalt fremmede mennesker.
 Forvaltningen av forestillingene om “de kulturelt andre” tjener flere 
funksjoner; de viser tilbake til en kunnskapsmessig skjematisering av verden, 
de er konkrete uttrykk for en kulturell annerledeshet, og de har karakter av 



10
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

‹ INDHOLD

bilder av fremmedhet som kan brukes til å speile seg selv. Oppdagelsene og 
den politiske ekspansjonen leder til et omfattende kulturelt arbeid, både hva 
angår forestillingen om verden, og hva angår forestillingene om denne verdens 
mennesker i deres likhet og forskjellighet. Ikke minst det siste blir mer og mer 
slående i århundrene som fulgte Columbus’ reise: Fra slutten av det sekstende 
århundret av blir de eksotisk fremmede i stadig økende grad til materiale for 
iscenesettelse av hjemlige politiske kontroverser. Alt dette arbeidet, de fore‑
stillinger, tankefigurer og sjablonger, som oppdagelsen av Den nye verden og 
omtolkningene av Den gamle verden genererer, og som hele tiden er oppe til 
vurdering, utgjør en art fortløpende skjematisering av den nye geopolitiske 
situasjonen. Dette lar seg ikke minst etterspore i en rekke av de verkene som 
etter hvert skulle inngå i stammen av den europeiske litteraturen. Og det er 
dette som er gjenstand for herværende bok.

perioden: 1500‑1800

At nettopp perioden 1500 til 1800 er valgt, skyldes at det nettopp er i løpet av 
disse tre århundrene, at fundamentet legges for den moderne verdens geopo‑
litiske felt, slik det sementeres ved inngangen til det nittende århundret. Sett i 
et moderne, europeisk perspektiv ble verden global i og med Columbus’ opp‑
dagelse av Amerika. De følgende tre hundre årene med historie viser at denne 
globaliseringen skjedde i Europas tegn. Poenget med dette er ikke å underslå 
den omfattende utviklingen som kan belegges i Kina og India i samme periode. 
Snarere handler det om å fremheve det faktum, at Europa ved inngangen til det 
nittende århundret, imperialismens århundre, hadde klart å oppnå en førende 
posisjon i verden. Få steder kommer dette tydeligere til uttrykk enn i Den 
franske revolusjonens erklæring om menneskerettighetene, hvor det for første 
gang artikuleres en forestilling om et globalt verdensborgerskap. Med dette 
åpner det seg en utopisk horisont for et globalt fellesskap av verdensborgere 
hvor, slik det formuleres av den prøyssiske filosofen Immanuel Kant, “urett 
begått ett sted, skal føles alle steder”.
 På det geopolitiske planet uttrykkes den europeiske dominansen tydelig 
i Napoleons ambisiøse felttog til Egypt i 1798 – et kulminasjonspunkt som 
samtidig markerer et vendepunkt i europeernes oppfatning av verden utenfor 
Europa. Den franske generalens fremstøt kan med en viss rimelighet sies å 
være det første forsøket på å tenke hele verden i forlengelse av den euro‑
peiske politikken. Slik blir planen om å ramme den britiske kontrollen over 
India gjennom en erobring av Midtøsten et varsel om det nittende århundrets 
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imperialisme. Vel så viktig er trolig allikevel den universalitetsfordring som 
legitimerer Napoleons fremstøt. Han presenterer seg selv som representanten 
for et regime som har satt de allmenne menneskelige verdier på den politiske 
agenda; ikke for å undertrykke, men for å spre sivilisasjon og opplysning. 
Hermed er ikke tyrkeren lenger den store, truende og fremmedartede fienden, 
osmanneren er heretter assimilert i en allmenn antropologi, en typisk repre‑
sentant for de historisk tilbakestående ikke‑europeiske samfunn, og dermed 
også en legitimasjon av Europas maktpolitiske og militære overlegenhet.
 Om valget av oppdagelsen av Amerika for de fleste lesere vil virke intuitivt 
rimelig, til og med selvinnlysende, vil sikkert noen stusse over at vi har valgt å 
fremheve den franske generalens mislykkede felttog. Men Napoleons egyptiske 
eventyr markerer innledningen til en ny epoke i forholdet mellom Europa og 
verden. Hvis Columbus’ reise til den nye verden utgjør første kapittel i Europas 
vei til verdenshegemoni, så representerer Napoleons invasjon av Midtøsten 
andre kapittel i denne prosess, nemlig det nittende århundrets imperialisme, 
hvor verden for alvor ble en arena for The Great Game, kampen om å være 
verdens førende nasjon. Verdensherredømmet er ikke lenger en strid med 
de nasjonene som holder til utenfor Europa, det ble for en periode et rent 
internt europeisk anliggende. Europas vei frem mot et tilnærmet verdensher‑
redømme, som vi følger fra Columbus til Napoleon, kan imidlertid ikke ses 
uavhengig av de politiske formenes historie på det europeiske kontinentet. 
Nyheten om Den nye verden mottas av samfunn som ennå var dypt preget 
av middelalderens prenasjonale og prestatlige politiske organiseringsformer, 
hvor det sosiale og politiske feltet langt på vei var organisert rundt suvere‑
nen, og hvor dynastipolitikken spilte en vel så stor rolle som spørsmål om 
skattelegging og reformer av statsapparatet. I og med reformasjonen rakner 
imidlertid forestillingen om et politisk‑teologisk fellesskap; sammen med 
inntrykkene av oppdagelsen av Den nye verden bidrar dette til at det melder 
seg et behov for et begrep om den menneskelige natur som ligger utenfor 
så vel den religiøse som den politiske sfæren. Dette skjer i relasjon til den 
gradvise fremveksten av en politisk‑administrativ statsforvaltning som ut‑
virker dyptgripende endringer i forholdet mellom suverenen og undersåtten 
og utviklingen av en egen samfunnssfære som erstatter den føydale verdens 
personlig formidlede politiske bånd. I første omgang gir dette allerede mot 
slutten av det sekstende århundret støtet til en politisk tenkning basert på en 
sekulær antropologi hos tenkere som Jean Bodin og Justus Lipsius. Via Hugo 
Grotius, Thomas Hobbes og naturretten utvikles denne etter hvert til det at‑
tende århundrets allmenne antropologi, eksemplarisk uttrykt i Den franske 
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revolusjonens Rousseau‑inspirerte erklæring om menneskets rettigheter og 
Immanuel Kants forstilling om verdensborgeren i Til den evige fred. Disse 
teoretiske artikulasjonene finner imidlertid ikke sted i sin egen sfære, men må 
snarere ses som tilsvar til konkrete europeiske politiske og maktstrategiske 
situasjoner. Og de får betydelige konsekvenser for måten hvorpå forholdet 
til de ikke‑europeiske kulturer begripes.

de politiske begivenhetenes historie

Dermed er det også antydet at konteksten for denne litteraturhistorien er 
de politiske ideenes, institusjonenes og begivenhetenes historie. Litteratur‑
forskningen har i løpet av de siste tiårene i tiltagende grad orientert seg mot 
politiske spørsmål. Det har imidlertid kun i beskjeden grad blitt skrevet lit‑
teraturhistorier ut fra et slikt perspektiv. Denne utgivelsen som forstår seg 
selv som en del av et større prosjekt om den europeiske litteraturens politiske 
historie i perioden 1500‑1800, vil ta utgangspunkt i et begrep om politikk 
som ligger tettere på politologien og statsvitenskapen enn på ideologikritik‑
ken. Politikk er i denne forbindelse å forstå som den historiske produksjo‑
nen og administrasjonen av politiske fellesskap – og av det konglomerat av 
forestillinger som knytter seg til disse. Blant dem hører også forestillingene 
om plutselig å befinne seg midt ute i en verden som i og med oppdagelsen 
av Den nye verden kom til å fremstå som løsrevet fra enhver kjent politisk 
institusjon. For politikk er også håndteringen av kriser, om disse er av episte‑
mologisk, eller, hvilket snarere er regelen, økonomisk, politisk eller militær 
art. Kort sagt: Hva som interesserer oss, er hva de litterære verkene forteller 
om Europas politiske historie, og om den politiske historien om verden sett 
gjennom europeiske øyne.
 Nå er ambisjonen med denne boken ikke først og fremst å bruke litterære 
eksempler til å belyse brede, historiske utviklingslinjer. Snarere enn å benytte 
litteraturen som illustrasjonsmateriale ønsker vi å undersøke hvordan den 
reagerer på og behandler det man kunne kalle for den politiske begivenhetshi‑
storien, og i kjølvannet av denne, hvordan man i Europa opp gjennom nytiden 
har forsøkt å definere seg selv som politisk vesen. Vi ønsker å belyse hvordan 
litteraturen forholder seg til, reflekterer og artikulerer konkrete begivenheter 
som knyttes til den historiske erfaringen av en verden som er i ferd med å bli 
global. Hva som interesserer oss, er altså ikke i første rekke bearbeidelsen og 
fremstillingen av forskjellige diskurser om “den kulturelle annen”, slik disse er 
kjent fra blant annet den “postkoloniale” teoridannelsen fra noen tiår siden. 




