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Neropolis Jakob Hansen Hent PDF Ligesom En kritisk Tid er Neropolis egentlig en københavnerroman fra
halvfemserne, der i stedet for Estrups tid er henlagt til Neros tid i det romerske imperiums sene og rige
dødskamp. Men tyranniet og forfaldet er identisk og allegorisk gennemskueligt. Som den franske

oplysningsfilosofi i 1700-tallet og de første franske dekadencestudier i 1800-tallet bruger Jakob Hansen det
hedonistiske Rom til at gennemlyse sin egen tid kritisk, dens depravation, dekadence og sociale

dårligdomme...
Der lægges i romanen op til et systemskifte, men uden illusioner. Jakob Hansens historiske skildring følger

også samtiden i anden forstand. Det er halvfemsernes historie om provinsstudenten, i skikkelse af
hovedpersonen Junius Silvanus, der drager til den store by og fristes af dens muligheder. Han vokser ind i den
herskende klasse og nyder dens privilegier, men nedbrydes også af dens depraverede og hensynsløse omgang

med livet, der ødelægger hans sunde instinkter.
(Dansk Litteraturs Historie)
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oplysningsfilosofi i 1700-tallet og de første franske dekadencestudier

i 1800-tallet bruger Jakob Hansen det hedonistiske Rom til at
gennemlyse sin egen tid kritisk, dens depravation, dekadence og

sociale dårligdomme...
Der lægges i romanen op til et systemskifte, men uden illusioner.
Jakob Hansens historiske skildring følger også samtiden i anden
forstand. Det er halvfemsernes historie om provinsstudenten, i
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