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En polsk familie Carsten Hauch Hent PDF Handlingen i En polsk Familie (1839) er tæt på samtiden, den

foregår under den polske opstand i 1830 mod russisk overherredømme, og den lægger sit snit i dynamikken
mellem de nære relationer i adelsfamilien Litowski og den brede folkelige oprørsbevægelse. Vi overværer

episoder med politiske fængslinger og ideologisk debat, vi er med i de revolutionære klubber og på
krigsskuepladsen i slag mellem polske patrioter og russiske kejsertropper. Hauch lader, som en anden Walter
Scott, sin fortæller kommentere forholdet mellem fiktion og historie undervejs: „Det er Historieskriverens

Pligt at overskue Tidens Hovedstrøm, Digteren derimod dvæler helst ved de mindre Sidestrømme og Hvirvler
nær ved Kysterne; dette maa være vor Undskyldning, naar vi her kun i Korthed omtale den egentlige Kamp,
som vi ene skulle berøre, saavidt den staaer i Forbindelse med de Personers Levnetsløb, vi her beskrive.“ Der
er noget omstændeligt over Hauch som fortæller, han har ikke Scotts hurtige vid eller hans evne til at trække
historisk realisme og røverromantik sammen i et spændende plot. Hos Hauch ses det historiske stof gennem

idéen, og læserappellen ligger i de følelsesladede personoptrin. (Dansk Litteraturs Historie)
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