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I 1527 plyndrer kejserens tropper pavens Rom. I 1539 indfører den franske 

konge fransk som administrationssprog i sit rige. Og i 1555 gør freden mellem 

katolikker og lutheranere i Augsburg opsplitningen af kirken til en realitet. 

Tilsammen markerer de tre begivenheder det endelige sammenbrud for 

middelalderens politiske orden. De indvarsler en periode, hvor behovet for 

en sekulær legitimering af fyrstens magt blev stadigt mere påtrængende, 

hvor længslen efter politisk stabilitet og national identitet blev vigtigere end 

religiøse stridigheder, og hvor fyrstens hof blev omdannet til et administrativt 

apparat. Udviklingen skete langsomt og tøvende. Men dens slutpunkt viste sig 

at være den moderne stat. 

Europæisk litteratur 1500-1800. Staten undersøger de spor, statens fremvækst 

satte i europæisk litteratur, og de nye funktioner, litteraturen fik i statens 

skygge. Gennem læsninger af klassiske værker som Thomas Mores Utopia, 

William Shakespeares Julius Caesar og Ludvig Holbergs Den Politiske Kande-

støber undersøger den, hvordan litteraturen forholdt sig til en ny virkelighed, 

hvor fyrstens magt blev et politisk problem og bureaukratisk effektivitet 

en utopisk drøm. Læsningerne viser tillige, hvordan litteraturen blev et 

refleksionsrum for tidens politiske spørgsmål.

Europæisk litteratur 1500-1800. Staten er andet bind af i alt fire om forholdet 

mellem periodens litteratur og fremvæksten af en moderne politisk horisont. 

Det første bind, Verden, udkom i 2013, og de to følgende vil behandle 

samfundet og individet. Serien afspejler en ny litteraturhistorisk interesse i 

Europas grundlæggende politiske spørgsmål.
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Forord

Europas litteratur fra Il sacco di Roma  
til Den prøyssiske landrett

Denne bokens emne er den europeiske litteraturens forestillinger om, repre‑
sentasjoner av og samspill med den politiske makten i perioden 1500‑1800. 
Utgangspunktet er det endelige sammenbruddet av middelalderens politiske 
orden som ble den umiddelbare konsekvensen av de omfattende religions‑
krigene som herjet Europa i århundret etter at Martin Luther utløste refor‑
masjonen. Til de mest følgerike resultatene av denne turbulente tiden hører 
sekulariseringen av den politiske makten. Ut av restene av Det hellige romerske 
riket kunne nemlig en rekke nasjonalstater vokse frem. Med disse fulgte en 
historisk nyskaping, den nye diktningen på folkespråkene. Vår ambisjon har 
vært å forfølge og undersøke hvordan periodens diktekunst ble formet av, 
forholdt seg til, og sågar også var med på å prege de prosessene som medvirket 
til den moderne, nasjonale statformens etablering – herunder utviklingen av 
forestillinger om politisk suverenitet, dannelsen av nye politiske enheter og 
etableringen av stadig mer komplekse administrative apparater som gradvis 
gav de nye suverene politiske enhetene mer og mer materiell, praktisk og 
institusjonell realitet.
 Tre begivenheter i det sekstende århundrets politiske historie peker seg ut 
som innganger til denne boken: Il sacco di Roma – de keiserlige troppenes 
plyndring av Roma i 1527; fredsslutningen i Augsburg i 1555 – som innførte 
prinsippet cuius regio, eius religio, det vil si at fyrstens religion skulle være den 
herskende religion; og L’ordonnance de Villers-Cotterêts i 1539 – François Is 
forordning om å innføre fransk som administrasjonsspråk, hvilket i realiteten 
la det faktiske grunnlaget for et nasjonalstatlig fransk byråkrati.
 Il sacco di Roma setter et definitivt sluttpunkt for en politisk konflikt som 
hadde vedvart siden høymiddelalderens investiturstrid. Stridens kjerne var det 
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ytterst følgerike spørsmålet om hvem eller hva fyrsten hentet sin autoritet fra. 
Var det fra kirken, slik at den verdslige makten i realiteten var underlagt den 
åndelige makten? Eller hadde fyrsten i egenskap av å være princeps, den første 
blant likemenn – primus inter pares –, fått overdratt retten til å styre av sine 
jevnbyrdige, altså adelen? Da den katolske troens fremste forsvarer, Karl V, 
keiseren av Det tysk‑romerske riket, den 6. mai 1527 slapp sine lanseknekter 
løs på Roma og satte Medici‑paven Clemens VII i arrest, var pavekirkens 
autoritet ugjenkallelig svekket. De maktpolitiske realitetene hadde på avgjø‑
rende vis tippet i keiserens favør.
 Freden i Augsburg avslutter den første i en lang rekke av religionskriger 
som i løpet av de neste hundre årene pulveriserte det politiske grunnlaget for 
den tysk‑romerske keisermaktens ambisjoner om å gjenetablere et kristent 
keiserrike etter senromersk modell. Prinsippet om Cuius regio, eius religio 
uttrykker det realpolitiske faktum at en betydelig del av befolkningen i det 
Habsburgske konglomeratriket var blitt til protestanter; dermed hadde den 
politiske virkeligheten endegyldig endret seg. Karl V hadde riktignok vun‑
net det avgjørende slaget mot pavekirken, men han måtte gi tapt overfor en 
politisk virkelighet preget av at hans undersåtter, fyrster så vel som borgere 
og bønder, krevde å få leve i tråd med sin religiøse overbevisning. Den refor‑
merte trosiveren fikk umiddelbare og skjebnetunge politiske følger. Ikke bare 
førte den til en sekularisering av den politiske maktens legitimering, den førte 
også til at forholdet mellom makthaver og befolkning fikk en helt annen, og 
fremfor alt verdslig, karakter.
 At det europeiske keiserrike ikke lenger utgjorde en politisk realitet, fikk 
omfattende konsekvenser for hvordan den politiske makten organiserte seg 
i de forskjellige maktsentraene rundt om på det europeiske kontinentet. Når 
maktens sete ikke lenger befant seg hos keiseren i Augsburg, en makt som i 
prinsippet var i entall, gjenoppstod makten (i flertall) spredt rundt omkring i 
forskjellige mer eller mindre lokale maktsentra i Europa. Herfra forsøkte de 
lokale fyrstene på forskjellige og ofte nyskapende vis å sikre sitt maktgrunnlag. 
I 1539 utstedte således den franske renessansekongen François I den såkalte 
Villers‑Cotterêts forordningen – l’Ordonnance de Villers-Cotterêts. Med denne 
ble det slått fast at statsadministrasjonens skriftspråk heretter skulle være 
“det franske morsmål” og ikke lenger latin. Keiserrikets administrative språk 
hadde naturlig nok vært latin, ettersom dette ikke kun var et lærdommens 
lingua franca, men også forbandt keiseren til den fortid og den religion han 
fikk sin legitimitet fra. François Is initiativ gir bruken av folkespråket en ny, 
territoriell og lokal politisk identitet som verken er forankret i Roma eller i 
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antikken, men i den lokale identitet. Det dreide seg således ikke utelukkende 
om en handling motivert av den praktiske erkjennelsen av at de lokale latin‑
ferdigheter rundt om blant Frankrikes dommere var begrensede, men også 
om et politisk ønske om å samstemme øvrighet og befolkning. Begivenheten 
er slik en åpenbar kandidat til å være en første etappe i konstitueringen 
av keiserrikets historiske arvtager, nasjonalstaten. Punktet er verdt å dvele 
ved ettersom situasjonen i Frankrike her så tydelig skiller seg fra det øvrige 
Europa: Det franske kongehuset utgjør langt på vei en avantgarde i så vel 
konstruksjonen som den politiske bruken av nasjonalidentitet, noe en lett 
forbløffet Machiavelli allerede et par tiår tidligere kunne konstatere i Fyrsten.
 To hundre og femti år etter François Is bestemmelse av at franske lover 
skulle skrives og håndheves på fransk, utkom i 1792 Allgemeines Landrecht 

für die Preußischen Staaten. Boken var mer og annet enn en lovsamling hen‑
vendt til statens embedsmenn. Den rettet seg til Preussens befolkning slik 
at de kunne kjenne lovene som hersket over dem. Kapitlene i boken er alle 
plassert i det spennet vi her innledningsvis antyder mellom avviklingen av 
keiserrikets religiøst betonte politiske horisont og etableringen av den mo‑
derne, byråkratiske og lovstyrte, nasjonale staten. Det vil ikke si at de følgende 
verkslesningene skal vise hvordan det vi i dag kjenner som moderne statsdan‑
nelser, er resultatet av en lang og organisk prosess. For til tross for at bokens 
sluttpunkt er Friedrich IIs prøyssiske lovsamling, betyr ikke dette at vi har 
villet fremskrive den europeiske statens litteraturhistoriske genealogi – om 
den nå er nasjonalt betont eller ikke. Preussen er i så henseende viktig, fordi 
den preussiske staten utmerker seg, som keiserriket, ved å være en politisk 
enhet som ikke var tuftet på nasjonalitet. Verken nasjonen, staten eller for 
den sakens skyld nasjonalstaten, er produkter av langsiktig politisk planleg‑
gingskunst. Disse abstraksjonene er fruktene av noe som i den historiske 
etterpåklokskapens lys må forstås som kontingente prosesser, og som har 
kommet til uttrykk i et stort mangfold av utviklingstendenser og forskjellige 
og ofte skiftende statsformer. I den forbindelse er det viktig å understreke at 
sluttpunktet vårt ikke er tilfeldig: I overgangen til det nittende århundret og 
med den demrende romantikkens nasjonalfølelse og patriotisme var forestil‑
lingen om den moderne nasjonalstaten på plass, og dermed også fortellingen 
om dens organiske enhet og fremvekst. Denne boken er et forsøk på å skrive 
en litteraturhistorie som tar høyde for kompleksiteten i denne historien.
 At nettopp litteraturen har spilt en ikke ubetydelig rolle i forsøket på å 
konstruere staten og nasjonen – ikke minst legitimerende fortellinger i form 
av så vel historieskriving som i dikteriske eller dramatiske verker –, fremstår 
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særlig tydelig i den franske tradisjonen. Her har diktningen siden Henri IV og 
Pleiade‑dikterne, via Richelieu og opprettelsen av de franske akademiene, og 
frem til revolusjonsmennenes apoteose av opplysningens forfattere og filosofer, 
og sågar langt inne i det nittende århundrets store franske historikere, hatt 
en privilegert plass i byggingen av en nasjonal og enhetlig stat. Hva et bredt 
europeisk perspektiv på litteraturen og litteraturhistorien imidlertid viser oss, 
er at det til enhver tid har eksistert en rekke andre muligheter i dette feltet, 
veier som kunne ha ledet til utbredelsen av andre sosiale organiseringsfor‑
mer, men som kun ble realisert mer perifert, som i republikkene Nederland 
og Genève. Om disse kun i beskjeden grad fikk institusjonell betydning i det 
øvrige Europa, er sporene etter dem fortsatt åpenbare i det latensfelt som 
utgjøres av vår litterære forgangenhet, og de utgjorde i sin tid konkrete på‑
minnelser om politiske alternativer til den herskende orden.
 De litterære verkene vi studerer i denne boken, leverer, lest hver for seg, 
like mange froskeperspektiv på denne historien, preget som de er av den tiden 
og den historien de inngår i. De er alle partsinnlegg. Aldri nøytrale tar de stil‑
ling, plederer for et parti, uttrykker en oppfatning eller artikulerer en politisk 
erfaring; de involverer seg, affirmativt eller kritisk. Forfatterne reagerer på 
politiske forhold og hendelser. Den diktningen vi i dag er fortrolig med, det 
som vi de to hundre siste årene har omtalt som “litteratur”, er en institusjon 
som er dypt merket av den moderne europeiske statsformen og dens politiske 
realiteter.

politikk som praksis – begrepslig, idehistorisk, realhistorisk

Gjennom å sette fokus på statsdannelsene, de administrative institusjonene, 
praksisene og de politiske begivenhetene, ønsker vi å tematisere den moderne 
litteraturens fremvekst innenfor rammen av en politisk horisont. Nå har 
det innenfor litteraturvitenskapen de siste ti‑femten årene vært en betydelig 
reinvestering i begrepet politikk – man kunne være fristet til å se på denne 
trenden som en art tilbakevending til den gamle devisen om “alt er politikk”. 
Terminologisk har vi i stedet valgt å investere i et snevrere, et på mange måter 
mer klassisk og nok mer presist begrep om politikk, nemlig det som handler 
om administrasjonen av fellesskapet, res publica – de offentlige eller felles 
ting. Her betegner politikk forvaltningen av de felles interesser. Vi vil gjerne 
bestemme politikk som forvaltningen av fellesskapets indre økonomi, altså 
reguleringen av forholdet mellom suverenen og dens undersåtter. Dermed 
rykker spørsmålet om hvem som har den politiske autoriteten, i fokus, og det 
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blir viktig å studere hvordan denne opprettholdes og legitimeres, og hvilke 
forpliktelser den medfører. Videre inkluderer vårt begrep om politikk også 
håndteringen av historiens begivenheter, altså hvordan man best møter de 
uventede hendelsene som jevnlig rammer de politiske enhetene, så som krig, 
dynastiske dødsfall eller opprør; kort sagt, politikk forstått som regjerings‑
kunst. Endelig forstår vi politikk i betydningen av fellesskapets institusjonelle 
organisering og de dertil tilhørende administrative formene og praksisene, de 
forvaltningsapparat som oppbygges for å kunne utstyre de politiske enhetene 
med stabilitet – og med en felles identitet. Rent historisk betyr dette at vi et 
stykke på vei må sies å ha redusert betydningen av en faktor som i mange 
narrativ om det tidlig moderne Europa spiller en ytterst sentral rolle, nemlig 
nasjonalstatens fremvekst. Uten å ville overse eller bagatellisere nasjonalis‑
men, eller mer presist den nasjonale staten, som fenomen, har vårt arbeid 
med periodens litteratur overbevist oss om at man med fordel kan håndtere 
problemet om den nasjonale identitetens vesen og karakter – slik den f.eks. 
kommer til uttrykk innenfor en nasjonallitteratur – annerledes. Vi har således 
i stedet valgt å bruke statsdannelse som det overordnede perspektivet snarere 
enn å se statsdannelsen som en funksjon av en i kimform eksisterende nasjon.
 I idéhistorien forbindes begynnelsen på den moderne politiske filosofiske 
tradisjonen ofte med to navn, Niccolò Machiavelli og Thomas More, begge 
allment kjente for sine politiske klassikere, Fyrsten (Il Principe) og Utopia. 
De er begge viktige skikkelser i denne boken. Disse to bøkene er mer og an‑
net enn rent filosofiske åndsprodukter, de uttrykker også erfaringene til to 
praktikere, to embetsmenn som hadde god anledning til å studere samtidens 
politikk fra det man med en moderne term kan kalle for et deltagerperspek‑
tiv: Machiavelli som statssekretær i Firenze og senere som ambassadør for 
byrepublikken, More med en lang karriere i embetsverket som ble avsluttet 
som kongens nærmeste rådgiver, Lord Chancellor. Arbeidene deres reflekte‑
rer slik deres erfaringer fra et daglig arbeid med administrasjon og praktisk 
politikk. Samtidig har begge forfatterne bidratt med hver sin innflytelsesrike 
politiske idé som, på hvert sitt vis, ble til følgerike politiske prinsipper i den 
vestlige tradisjonen: Tanken om en politisk utopi hinsides historien og ideen 
om en realpolitikk hinsides godt og ondt. Av ettertiden er posisjonene deres 
blitt sett på som omvendt symmetriske: Mores utopi har berettiget politiske 
handlinger i egenskap av et ideal som er både politisk og moralsk, Machiavellis 
konsekvente amoralske pragmatisme har snarere vært et eksempel til skrekk 
og advarsel, av ettertiden sågar opphøyd til en “‑isme” i egen rett, machiavel‑
lismen, hvilket ikke overraskende også avfødte anti‑machiavellismen. Også 
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i en annen forstand er de to motsetninger: Thomas More var en del av den 
lærde, internasjonale renessansekulturen, de lærdes republikk – res publica 

literaria –, følgelig skrev han på latin for et europeisk publikum. Machiavelli 
hører også til renessansen, men skrev på folkespråket italiensk. Man sier derfor 
gjerne at hans publikum var italiensk. Til dette vil vi tilføye at det ikke her er 
tale om befolkningen i en nasjonalstat; Machiavelli henvendte seg til dem som 
bodde i den geografiske enheten Italia og som leste italiensk; dette publikum 
var imidlertid ukjent med den politiske forestillingen om nasjonalstaten Italia 
som man må frem til senromantikken og Garibaldi for å finne.
 Forskjellene til tross, de to forfatterne bidrar på avgjørende vis til etable‑
ringen av et moderne begrep om politikk. For disse praktikerne er politikken 
verken prinsipper eller ideer, men evnen til å foregripe, kontrollere og utnytte 
vilkårlige og uforutsette hendelser. Fra Machiavelli og hans samtidige kjenner 
vi således to viktige og forskjellige politikkbegrep: politikk som handling og 
politikk som felt. Politikk som handling er i korthet “hva skal fyrsten gjøre” 
for å holde på den makten han har – mantenere lo stato –, og betegner evnen 
til strategiske resonnementer og kunsten å intervenere i et intersubjektivt felt. 
Sentralt står her fyrstens særlige etos, genius og politiske talent. Politikk som 
felt er forvaltningskunst – og her er vi tettere på More og britens utopi om 
stabilitet. Læren om den velregulerte stat, hvordan man best skulle regjere, 
ble i det syttende århundret til en egen disiplin, en art praktisk stats‑ eller sty‑
ringsvitenskap som gikk under navn som Polizeiwissenschaft eller La Science 

de la Police. For god ordens skyld, dette er to begreper om politikk som settes 
i omløp på et tidspunkt der dagens forestilling om den moderne staten ennå 
ikke finnes.
 Den politiske tenkningen en finner hos More og Machiavelli, trekker 
altså på praktiske erfaringer med politikk. Derfor er det ikke overraskende 
at det sentralt hos begge står en tanke om en egen politisk fornuft hvis mål 
er den rasjonelle reguleringen av samfunnet. En slik idé om en rasjonell reg‑
jeringskunst handler om å sikre samfunnet mot historiens omskiftelighet og 
samfunnsmedlemmenes ufornuft – fortuna og umori heter det hos Machia‑
velli. Dette er forutsetningen for å virkeliggjøre Mores visjon om å etablere 
politisk stabilitet ved hjelp av regjeringskunst. Dette idealet om et velordnet 
samfunn, om et fellesskap av interessemessig og territoriell karakter, lar seg 
vanskelig adskille fra ideen om suverenitet. En hovedtendens i den tiden vi tar 
for oss – som allerede finnes formulert hos More, men som også er et viktig 
poeng i Machiavellis Discorsi – er at det er i voksende grad staten, det vil 
si res publica, innbyggernes felles, offentlige interesser, og ikke fyrstens, som 




