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Fra P i a z a  del Popolo 
og fortællingen som genre 

Fortadlingen og genrebegrebet 

Hvad er en fortælling? Dette enkle spørgsmål har beskæftiget mange litteratur- 
forskere gennem tiderne, men ejendommeligt nok har det ikke stået i fokus i 
den nyeste debat om fortællingens genkomst. Her har der i stedet været en ten- 
dens til at anlægge en meget bred fortolkning af begrebet ‘fortælling’. Det for- 
stås overvejende synonymt med ‘det episke’ eller ‘det narrative’.og bringes i 
anvendelse på alle typer fortællinger, noveller og romaner. I 

Men ‘fortælling’ er også et genrebegreb, og fortællingen som genre har sin 
egen historie. Den genrebundne indfaldsvinkel er naturligvis mere snæver end 
den narrative definition på fortællingen. Men den kan være frugtbar at ind- 
drage, hvis man som jeg - i forlængelse af de russiske formalisters og Michail 
Bachtins teoretiske arbejder - forudsætter, at litteraturen i høj grad udvikler sig 
som en dialogisk proces, hvor såvel enkeltværker som større strømninger for- 
holder sig dialogisk til tidligere, som svar på, forkastelse af, pasticher over 
eller parodier på, hvad der tidligere er skrevet. I en sådan sammenhæng bliver 
genrebegrebet væsentligt, fordi det er der, de forskellige typer stillingtagen 
tydeligst afslører sig. 

I forbindelse med fortællingen er det første spørgsmål, man må stille sig, 
om fortællingen overhovedet fornemmes som en brugbar genre i en periode? 
Dernæst kan man gå videre og undersøge, hvordan den konkrete fortælling 
indplacerer sig i forhold til genretraditionen. 

Helt overordnet vil jeg hævde, at de fortællinger, der skrives i Danmark i 
dag, og som bevidst placerer sig som led i en fortælletradition, er kendetegnet 
ved en meget udviklet genreforståelse og en tilsvarende høj grad af selvreflek- 
sion og dialogisk bevidsthed. Det gælder udpræget f.eks. Peter Høegs Fortæl- 
linger om natten fra 1990. Men hvad er det for en tradition, de forholder sig 

~ til? 
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I denne artikel vil jeg tage udgangspunkt i en grovskitsering af forholdet 
mellem periode og fortællingen som genre i Danmark. Af flere grunde vil jeg 
inddrage Vilhelm BergsØes Fra Piazza del Popolo som centralt analyseek- 
sempel. For det fØrste har den siden sin udgivelse i 1866 været en steady-sel- 
ler, og dermed er den kommet til at stå ganske stærkt i den danske fortælle- 
traditions læsningshistorie. For det andet mener jeg, den er en delvist overset 
dialogpartner for mange senere danske fortællere. Som populærfortælling har 
den nemlig ikke stået særlig stærkt i litteraturhistorien. Det forhindrer ikke, at 
den som klangbund og inspiration er indgået i en genrebevidsthed, der har 
fremprovokeret svar i form af pasticher og mere eller mindre ironiske med- og 
modfortællinger. Der kan således i en række henseender trækkes en linje fra 
Vilhelm BergsØes fortællinger til Karen Blixens. Og Peter Høegs Fortællinger 
om natten relaterer sig muligvis ikke kun til Karen Blixens fortællinger, men 
også til BergsØe-traditionen. Hvordan vil jeg komme ind på i sidste afsnit. 

Periode og genre 

Hvor længe der er blevet fortalt eventyr og historier fortaber sig i den mundt- 
lige fortælletraditions uvished. Men i hvert fald siden antikken er en del af 
dem blevet nedskrevet, og med Petronius’ Satyricon (skrevet for år 66) og A- 
puleius’ Det gyldne æsel (skrevet for år 175) har vi allerede mange af fortæl- 
lingens grundelementer - og en mangfoldighed af fortælleformer, der spænder 
fra eventyret til intrigehistorien i samfundets hØjeste lag, fra roverhistorien til 
den fortsatte fortælling om, hvordan samfundet ser ud fra neden, f.eks. gen- 
nem et æsels optik. 

Den antikke tradition genopdages i den tidlige renæssance, hvor Boccacios 
Decameron fra ca. 1350 og Chaucer’s CanterburyTales fra 1373 - 1400 leve- 
rer en særdeles levedygtig, fuldt udfoldet genretradition, som alle senere for- 
tællinger i en eller anden forstand forholder sig til. Dertil kommer 1001 nats 
eventyr, en persisk-arabisk samling af eventyr og fortællinger, som kan spores 
tilbage til det 9. århundrede, og som netop i det 14. og 15. århundrede begynd- 
te at blive udbredt i Europa. 

Det begreb, vi i dag har om fortællingen som genre, er desuden i høj grad 
afhængigt af den særlige udformning, fortællingen fik i romantikken, særligt 
den tyske romantik. I genrebegrebet indgår således dels ældre traditioner, dels 
den tyske romantiske tradition som konstituerende elementer. 

Det er da også karakteristisk nok netop Boccacio-traditionen og den tyske 
romantiske tradition, SØren Baggesen tager som udgangspunkt i sin bog om 
Den blicherske novelle fra 1965. En bog, hvis novellebegreb siden fremkoms- 
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