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Erich Auerbach

Om hensigt og metode

Den tyske romanistik har altid været i en særlig situation. Gennem Uhland og
Diez stammer den fra den romantiske historisme, dvs. fra den bevægelse,
som fra Herder og brødrene Schlegel til Jacob Grimm opløftede tanken om
den historiske udvikling og om de forskellige folkeslags individuelle ånd,
hvori udviklingen virker, til filologiens altomfattende, ledende idé. I kraft af
historismen skabtes der en forestilling om fællesskab i det menneskelige, der
baserede sig på mangfoldigheden af folkeslagenes individualiteter og derfor
var dialektisk; den var dybere og virkeligere end den rene oplysnings idé om
menneskeheden, fordi oplysningens fremgangsmåde var uhistorisk og udia-
lektisk. Romanistikken var det mest naturlige sted for den historiske fore-
stilling at blive virksom, i det mindste i Europa. For romanistikkens genstand
er ikke den enkelte folkeånd; den kunne ikke så let bukke under for fristelsen
til – opfyldt af patriotiske følelser – at lukke sig inde i dens eget folkeslags
væsen. Dens genstand er flere folkeslag, der alle er forskellige, trods deres
fælles romanitet; de er alle endnu mere forskellige fra tyskerne, men dog for-
bundet med dem gennem den antik-kristelige kulturs fælles substrat. På den-
ne måde er den perspektivistiske og historiske bevidsthed om det at være eu-
ropæer levende i den tyske romanistiks sproglige og litterære arbejde siden
dens begyndelse, selv hvis denne bevidsthed i den senere del af det 19. år-
hundrede kun sjældent kom afgørende til udtryk – på grund af forskningens
mængde og specialisering, og på grund af mangel på en tvingende anledning.

Siden begyndelsen af det 20. århundrede har mange forskellige åndelige
strømninger forbundet sig med Europas indre og ydre rystelser for at vække
såvel historismen overhovedet som bevidstheden om det europæiske hos de
tyske romanister. Tilsvarende lærde ville man næppe kunne finde i noget an-
det filologisk fag eller i noget andet land (med undtagelse af Benedetto Croce,
og han er snævert forbundet med den tyske åndsvidenskab); de var eller er

* Oversætterens note: Teksten er en oversættelse af indledningen til Erich Auer-
bachs sidste bog, den posthumt udgivne Literatursprache und Publikum in der
lateinischen Spätantike und im Mittelalter (1958). Auerbach sammenfatter her de
ideer og grundsætninger, der fra først til sidst har præget hans arbejde. Det gælder
også hovedværket Mimesis (1946), som bogen supplerer; dens fire hovedafsnit in-
deholder analyser af tekster fra perioden 600-1100, der efter Auerbachs mening
var underbelyst i Mimesis.
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