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Vi taler sjældent om Den Store Europæiske Roman. Men den findes og trives i bedste velgående. Det
bestræber en række forskere fra Syddansk Universitet sig på at vise i denne antologi. Vi analyserer og

fortolker nye europæiske romaners særlige læserappel og litterære kvaliteter som traditionsfornyere eller som
prægnante kommentarer til samtidens spørgsmål om, hvem vi er nu og her som europæiske individer.

 

Mens enkelte romaner er udgivet før årtusindskiftet, er de fleste udgivet efter og er som sådan med til at
konfigurere nye europæiske identiteter i et nyt årtusind, hvilket vi markerer med udgivelsens titel,

Europæiske romaner efter årtusindskiftet.

 

Mens Den Store Europæiske Roman – ligesom kontinentet – mest er karakteriseret ved forskelle, finder vi
alligevel tre overordnede temaer, som antologien er organiseret efter, og som kan bruges produktivt til at

indkredse, hvad der har optaget europæiske forfattere og læsere de seneste årtier: 1. Erindring og historie, 2.
Autofiktioner og virkeligheder, 3. (Bio)politik og ideologi.

 

Der læses romaner af Julian Barnes, W.G. Sebald, Orhan Pamuk, Umberto Eco, Jonathan Littell, Karl Ove
Knausgård, Josefine Klougart, Imre Kertész, Juli Zeh, Michel Houellebecq, Kazuo Ishiguro, Terry Pratchett,

Christian Kracht m.fl.
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