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Forord

Denne bog handler om realisme i litteraturen og om realisme-
teorier. Få vil bestride, at emnet er centralt. Derfor er det dog på
ingen måde ukontroversielt, og synspunkterne på det har ud-
vist store udsving inden for forholdsvis kort tid.

Det er nu omtrent tyve år siden, at realismen som litterær
fremstillingsform sidst blev hyldet for at besidde kvaliteter, som
vor tid kunne bruge. I 1970’ernes politisk farvede litteraturklima
oplevede den gode dage både i litteraturen og i litteratur-
kritikken. I den tids litteraturforskning greb man uden at finde
det spor forældet ofte tilbage til den litterære realismes store teo-
retikere tidligere i århundredet, ikke mindst Georg Lukács. Det
19. og 20. århundredes realistiske klassikere blev med forkærlig-
hed taget op til analyse.

I 1980’erne trådte disse interesseområder i baggrunden. For-
holdt den seriøse nye litteratur sig overhovedet til realismen,
skete det som regel  med en bevidst eksperimentel  og kritisk
holdning til de litterære teknikker, der traditionelt kendetegnede
denne måde at skrive på. Hvis en vinternat en rejsende, var den
sigende titel på Italo Calvinos roman fra 1979, hvor syns-
punkterne i bred målestok begyndte at skifte. Med genial præci-
sion fortalte allerede titlen, hvordan realismens konventioner nu
blev oplevet. Nyt var det egentlig ikke, snarere en genoptagelse
af en tråd fra 1950’erne og 1960’erne, hvor realismen af især
fransk litteratur og litteraturteori fik tildelt det ene dødsstød ef-
ter det andet, fra Roland Barthes Le dégre zéro de l’écriture (1953)
over Robbe-Grillets Pour un noveau roman (1963) til Tel Quel-
teoretikernes radikale opgør i slutningen af tiåret med repræ-
sentationen inden for såvel som uden for litteraturen. 1970’ernes
interesser for en litteratur, der ikke skulle problematisere den
litterære fremstilling af en umiddelbart genkendelig virkelighed,
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men meget gerne denne virkeligheds indretning, var for så vidt
en afbrydelse af en længere tendens i den ambitiøse og seriøse
litteraturs udvikling i dette århundrede.

Men efter 1970’ernes interregnum slog litteraturforskningen i
1980’erne igen - i talrige versioner og endnu tydeligere end før -
fast for enhver, at den litterære realisme hviler på et sæt af
konventionsbårne teknikker, og at det er meget naivt på nogen
måde at forveksle denne litterære fremstillingsform med virke-
ligheden selv; for så vidt som en sådan eksisterer, blev det fra
nogle sider tilføjet. Når vi oplever et stykke litteratur som reali-
stisk, er det ikke, fordi det giver en transparent virkeligheds-
gengivelse, men fordi det betjener sig af en række bestemte litte-
rære teknikker, der frembringer effekten af virkelighed - virke-
ligheden som effekt; ‘l’effet de réel’ som Barthes præcist påviste
og navngav fænomenet i slutningen af 60’erne. I 1980’erne for-
svandt realismen som begreb stort set fra den danske litteratur-
videnskabs daglige opmærksomhedsfelt. Når den i toneangi-
vende udenlandsk litteraturforskning dukkede op, var det over-
alt som genstand for det afslørende røntgenblik. Den virkelige
sandhed om realismens illusioner var klar nok.

Således forholder det sig på mange måder stadig her i 90’ernes
midte. Men sandheder kan gentages så ofte, at de ender med at
opfordre til fornyet eftersyn. Og det er nok en sådan opfordring,
der på et dybereliggende plan har været med til afføde denne
bog. Lad os prøve at se på sagen igen. Måske kan man komme
ned til nogle oversete lag. Måske har realismen alligevel flere
facetter, end vi fornylig fastslog. At det gensyn med realismen,
som bogen indeholder,  har frembragt nye, klare konklusioner,
skal ikke påstås. Men det har bredt et billede ud, som forekom-
mer så tilstrækkelig interessant, at man kan være bekendt at in-
vitere en læser til at se med på det; og til at drage sine egne kon-
klusioner.

Gensyn med realismen har imidlertid også et debatpræget afsats-
punkt. I 1994 udgav Frits Andersen sin ph.d.-afhandling
Realismens metode, og i den offentlige reaktion på bogen meldte
John Chr. Jørgensen sig tidligt - i Politiken - med meget kritiske
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synspunkter. Gensyn med realismen indleder med, at John Chr.
Jørgensen uddyber disse synspunkter og som ramme herom op-
ridser en oversigt over realismeforskningen i Danmark siden
1970’erne. Frits Andersen replicerer på denne kritik og uddyber
efterfølgende, hvordan realismen efter hans mening nu kan
anskues oven på de teoretiske skred, som fandt sted i 80’erne.

Med denne debatprægede indgangsportal følger en række
nyskrevne danske bidrag til videreførelse af realismeforskning-
en. De første af dem er overvejende teoretisk orienterede, de se-
nere overvejende litteraturhistoriske. Alle har dog begge dimen-
sioner i sig. Forholdet til modernismen og de omformende videre-
udviklinger af  den ældre realisme, som de sidste tiårs litteratur
også  har indeholdt, er emnet for bogens afsluttende bidrag.

Litteraturforskning foregår i Danmark i offentlige institutioner
og har følgelig politisk fastsatte retningslinier som sine ydre ram-
mer. Med virkning fra 1.1.1993 blev der hertillands indført en
nyorganisering af universiteternes forskeruddannelser. Hvor de
tidligere havde et præg af individuel mesterlære, blev de nu lagt
ind i en helt ny slags faste rammer og skulle så vidt muligt have
karakter af regelrette uddannelser i forlængelse af de eksiste-
rende kandidatuddannelser. Især var det et nyt fænomen, at man
forlangte af  de forskerstuderende, at de obligatorisk skulle del-
tage i egentlig kursusundervisning i et ikke ubetydeligt omfang.

Et nøgternt blik på disse kursuskrav kunne hurtigt fortælle,
at de humanistiske forskeruddannelser med områdets mange
små fag og dets meget få uddannelsesstillinger - ph.d.stipendier
- ville få  særdeles svært ved at  etablere den krævede undervis-
ning på noget, der blot nærmede sig et rentabelt grundlag. Med
dette som et helt iøjnefaldende problem for universiteterne - selv
det største af dem - foreslog jeg da, at man etablerede en fælles
kursusvirksomhed for alle de universitetsfag, hvor der uddan-
nes ph.d.er med litterære emner. Initiativet fandt snart opbak-
ning i de relevante miljøer, og i sommeren 1994 dannedes for-
melt ‘Samarbejdet om ph.d.kurser i litteraturforskning’ med til-
slutning fra alle de danske universitetsinstitutter, hvor man har
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litterære ph.d.studerende. I april 1995 afholdtes samarbejdets før-
ste internatkursus - finansieret af Forskerakademiet - på Aarhus
Universitets kursusejendom Sandbjerg. Kursets tema var Rea-
lisme.

Når noget bliver påført udefra, og muligheden for at sige nej
tak ikke er til stede, så gælder det om få det sat i værk på en
sådan måde, at der kommer noget godt ud af det. Sandbjerg-
kurset blev derfor ud over sine øvrige formål tænkt som en lej-
lighed til - på given foranledning - at gøre status over, hvad dansk
litteraturforskning  på dette tidspunkt har at sige om realismen.
Og noget tilsvarende er også en af de bærende overvejelser bag
udgivelsen af Gensyn med realismen, hvis enkelte bidrag blev frem-
lagt mundtligt på Sandbjerg i april 1995.

Bogen udgives som en slags statusrapport over den danske
forskning om og omkring realismen. Som sådan kan den lægge
op til både opmuntrende og måske mere kritiske kommentarer.
Men heldigvis viste det sig, at foredragsholderne havde investe-
ret så meget arbejde i det, de præsenterede, at bedømmelses-
grundlaget ikke blev tilfældigt. Materialet syntes at fortjene en
anden skæbne end blot at leve videre i tilhørernes erindring og
notater. Gensynet med realismen blev til mere end en bekræf-
telse af det, vi vidste i forvejen.

Bogen udgives af CENTER FOR ÆSTETIK OG LOGIK ved Aalborg Uni-
versitet, hvor kursussamarbejdet indtil videre har sit administra-
tive sæde. Forbindelsen mellem denne bog og centerets øvrige
arbejdsområde er imidlertid ikke så udvendig og kun praktisk,
som det umiddelbart kunne se ud.

Forholdet mellem æstetik og logik har forholdet mellem kunst
og videnskab som et af sine brændpunkter. Og kaster man et
historisk blik på den litterære realisme, viser det sig snart, at den
i en række henseender i sin storhedstid befandt sig netop i dette
brændpunkt, sådan som det sene 19. århundrede opfattede det.
Da prosarealismen i det 19. århundrede blev den dominerende
litterære form, så mange den som en tvilling til den samtidige
og langt hen parallelt foregående udvikling i videnskaberne.



FORORD

11

At gengive virkeligheden som den var, stod i en række årtier
henover midten af århundredet som det store fælles mål for for-
fattere og videnskabsmænd. Frem til Zolas Le Roman expérimental
(1880), der i enhver henseende var tænkt i forlængelse af den
samtidige videnskabsteori, kunne man udmærket forestille sig
den realistiske litteratur som en laboratorieøvelse, hvor man i
fiktionens forsøgsverden eksperimentelt undersøgte menneske-
livets højst interessante lovmæssigheder. Ræsonnementsformen
og beskrivelserne i en realistisk fiktion og i en videnskabelig frem-
stilling arbejdede efter tæt beslægtede logikker. Den optimalt
transparente virkelighedsgengivelse var den  fælles bestræbelse
og syntes længe inden for rækkevidde. Realismen blev idealt
den æstetik, der ikke kunne ses. Opfattet i en streng forstand
som den blev i naturalismen, var realismen deskription og  ana-
lyse ført igennem fra udgangsbetingelserne gennem mange
konsekvenskæder til de givne forudsætningers sidste logiske slut-
punkt.

Det har længe været en nærmest forsvunden horisont, at litte-
ratur og videnskab historisk set er forgreninger på det samme
træ. Ser man nøjere efter, fremviser de imidlertid med en mær-
kelig vedholdenhed talrige parallelle træk: fælles typer af pro-
blemer og fælles typer af løsninger kan historisk iagttages gang
på gang, hvor ingen umiddelbart skulle have ventet det. Det er
så meget desto mere påfaldende, som afstanden mellem de
udspecialiserede verdener ikke kun er en fordom, men over et
langt stræk har været praktisk virkelighed. Den vil næppe æn-
dre sig afgørende. Men synet på den kan gøre det. I det perspek-
tiv er studiet af den litterære realismes problematik også et stu-
dium af forholdet mellem kunst og videnskab på et sted, hvor
de er mere direkte og intrikat sammenvævede, end vi sikkert
endnu har forstået til bunds.

Lad mig afslutningsvis takke bidragyderne for deres vilje til at
medvirke til dette Gensyn med realismen først med en mundtlig
fremlæggelse og nu med en skriftlig. Også tak til Forsker-
akademiet for kursusfinansiering og til Det humanistiske Fakul-
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tet ved Aalborg Universitet for flersidig støtte til fremkomsten
af det, som læseren nu kan besigtige.

Jørgen Holmgaard



John Chr. Jørgensen

Gensyn med realismen
Nogle personlige betragtninger over
realismeforskning i 1970erne og 1990erne

Du kan sikkert argumentere for
at all litteratur streber etter å
være realistisk, dvs. at den vil

gi et relevant virkelighetsbilde,
framstille virkeligheten slik den

er. „Realismen“s realisme er bare
en blant flere. Ingenting er

lettere enn å kludre til
litteraturforskernes begreper.

 Jan Kjærstad 19891

Baggrund

Der er to grunde til, at jeg har ordet her. Den ene er, at jeg i
1970erne forskede i litterær realisme. Den anden er, at jeg i en
kommentar i et dagblad for et års tid siden kritiserede et stykke
realismeforskning udgivet af en yngre kollega.2

Man kunne få den mistanke, at jeg her er udset til at spille
rollen som den gamle gnavpotte Jeronimus, der ikke tåler en ny
ungdoms mærkelige meninger - ja, som nægter at kaste sin dat-
ter i armene på en student, der er forrykt nok til at sige, at jorden
er rund.

Selv ville jeg foretrække at se mig selv i rollen som den besin-
dige Leonard, som ikke ser noget ondt i nymodens maskerader.
Lad os spille spillet forfra, og se, om det er Erasmus Montanus
eller Mascarade eller en helt tredje komedie, vi har med at gøre.

13
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1970ernes litteraturhistoriske synteser

I 1970erne gjorde jeg studier i realismeteorier og realismehistorie,
specielt den danske realismes historie. Baggrunden var dels de
realistiske strømninger i datidens litteratur (nyrealismen, den
feministiske realisme og arbejderrealismen) og dels den interesse
for realismeteorier, der var opstået i kølvandet på litteratur-
sociologien og den litterære nymarxisme (Georg Lukács ikke
mindst). Jeg var elev af Sven Møller Kristensen og havde gen-
nem hans Digtningens teori,3 hvor de litterære værkers „livs-
billede“ spiller en afgørende rolle, fundet vej til Erich Auerbachs
Mimesis,4 som jeg i starten ganske vist syntes var for usystema-
tisk, men som blev en varig inspirationskilde for mig. Mimesis er
et værk, der ligesom betydelige kunstværker stadig giver nye
pointer fra sig.

Da jeg fik kandidatstipendium og universitetsadjunktur, lå det
lige for, at mit emne måtte blive den danske realisme.

Mine realismestudier stod på i et årti, og de resulterede i to
essaysamlinger: Realisme. Litteratursociologiske essays (1972), Lit-
teraturen og hverdagen. Nye realisme-essays (1979), en antologi til
undervisnings- og studiebrug: Dansk realisme. Prosastykker og
programartikler (1977), og en større litteraturhistorisk afhandling:
Den sande kunst. Studier i dansk 1800-tals realisme. Poul Møller. Hans
Egede Schack. Georg Brandes. Herman Bang (1980).4

De ideer og ambitioner, der lå bag disse studier - og jeg henvi-
ser især til Den sande kunst, som er det mest ambitiøse af vær-
kerne - kan sammenfattes under ordene syntetisering og histori-
sering. Mange metoder forsøgtes integreret i en litteraturhistorisk
syntese.

Den metodiske grundsten var ikke stil(prøve)analysen som
hos Auerbach, men værkanalysen efter nykritikkens mest omfat-
tende model: Først en værkimmanent analyse af samspillet mel-
lem formelle og indholdsmæssige elementer begyndende med
fortælletekniske forhold og sluttende med værkets livsan-
skuelses- og idelag („Intern analyse (af virkelighedsbilledet)“,
jf. Wellek and Warren: „The intrinsic study of literature“5).
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Dernæst en analyse, som sætter værket i relation til verden uden
for værket („Ekstern analyse (af virkelighedstilknytningen)“, jf.
Wellek and Warren: „The extrinsic approach to the study of lite-
rature“).

Den sande kunst er bygget op på to sådanne, omfattende ana-
lyser af enkeltværker: Poul Martin Møllers En dansk Students
Eventyr (1824, analyseret pp.61-152) og Hans Egede Schacks Sand-
hed med Modification (1859, analyseret pp.239-288).

I værkanalysen er inkluderet en litteratursociologisk interesse.
Den sætter ind allerede ved udvælgelsen af de værker, der skal
analyseres (i Den sande kunst: realistiske samtidsromaner), og den
folder sig tydeligt ud i den eksterne analyses opmærksomhed
over for stofudvælgelsen (selektion), typedannelsen (typologi)
og forholdet til de politiske og ideologiske bevægelser i tiden
(tendens). Denne litteratursociologiske interesse kan nærmere
bestemmes som social- og ideologihistorisk, for så vidt som den
udviser særlig opmærksomhed over for de litterære værkers for-
hold til samfundsstrukturer og politiske ideer. Værkerne aflæ-
ses som kunstnerisk fortolkede tidsbilleder og som udsagn i ti-
den.

Syntetiseringen tjener i den sidste ende et litteratur- og
forskningshistorisk formål: at påvise eksistensen af en bestemt lit-
terær strømning (i Den sande kunst: realismen i dansk litteratur
før det moderne gennembrud) og at bidrage til forklaringen af
denne realismes opkomst og udvikling - samt til at prøve at for-
klare, hvorfor man i den tidligere forskning har været utilbøjelig
til at anerkende denne tidlige danske realisme.

I den litteraturhistoriske del af Den sande kunst indgår - med
nødvendighed, ikke blot som supplement - biografiske og kompa-
rative metoder. For at imødegå en meget nærliggende beskyld-
ning - at jeg projicerer en ny tids ideer (om realisme) ned over en
gammel tid - har jeg lagt vægt på at påvise, at digterne havde
bevidste ideer og intentioner om realistisk (dvs. mimetisk,
virkelighedsefterlignende) litteratur. For at imødegå en anden
nærliggende beskyldning - at jeg baglæns konstruerer en litte-
rær bevægelse - har jeg lagt vægt på at kortlægge (henvise til
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kortlægninger af) litterære påvirkninger, både de danske forfat-
tere imellem og fra realisterne i de øvrige europæiske lande til
forfatterne i Danmark (Poul Martin Møllers betydning for Hans
Egede Schack, Balzacs betydning for Goldschmidt osv.).

Ikke alene er strukturalismens og historismens metoder såle-
des integreret i syntesen, men også det, der i Johan Fjord Jensens
metodelære6 hedder den førhistoriske litteraturforskning - den
filologiske metode - indgår i undersøgelsen: Udviklingen i brugen
af ordet realisme følges op gennem historien. Afhandlingen slut-
ter med to kapitler om, hvad Herman Bang og Georg Brandes
forstod ved „realisme“ i hhv. Realisme og Realister (1879) og Det
moderne Gjennembruds Mænd (1883) (pp.300-332).

Den sande kunst er anlagt som en så ambitiøs syntese, at man
kan tage en metodelære anno 19717 og genfinde samtlige meto-
der fra den i syntesedannelsen.

I hvilket omfang det faktisk er lykkedes at få de forskellige
metoder til at indgå i en helhed, skal jeg ikke vurdere. Det har
andre gjort.8

Den sande kunst var ved sin holdning - interessen og sympatien
for realismen - og sin metode - den litteratursociologisk og hi-
storisk syntetiserende - karakteristisk for 1970erne. Den var som
sagt indledningsvis også i pagt med litterære strømninger i ti-
den.

I bogens efterord skrev jeg, at Den sande kunst var afslutnin-
gen på ti års systematiske studier i litterær realisme. Jeg takke-
de sammesteds mine to venner og litterære sparringspartnere,
Per Larsen, en eksperimenterende forfatter med baggrund i ar-
bejderklassen, forfatter til bl.a. Krapyl (1977), og Leif Panduro,
hvis tv-spil fra første færd, En af dagene (1963), I stykker (1966) og
Farvel, Thomas (1968), havde været med til at befæste min opfat-
telse af realismens aktualitet. Det var nok ikke tilfældigt, at disse
forfattere ikke var regelrette realister; de udfordrede mine ideer.
Den ene ville meget have sig frabedt at blive kaldt arbejderrealist;
den anden fandt, at selv det mest rummelige begreb om borger-
lig realisme var for snævert et korset til hans litterære korpus.
Når jeg talte og skrev med de to forfattere, ironiserede de venligt
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over misforholdet mellem den alvorlige realisme, jeg dyrkede
så ihærdigt i min forskning, og så den forkærlighed for det skæve
og groteske, jeg udviste i min læsning - bl.a. af romaner, de havde
skrevet.

Jeg var absolut uvillig til at udvide mit realismebegreb, så det
kom til at omfatte al god litteratur; det ville være at ophæve
begrebets mening. Den opfattelse har jeg stadig: realismebegrebet
har kun mening, hvis man definerer det distinktivt op mod en
ikke-realisme. „Realismen uden grænser“9 var et fint slagord for
de østblokforfattere, der havde svært ved at leve med den socia-
listiske realismes doktrin; men teoretisk og litteraturhistorisk er
det et lidet brugbart begreb.

Når jeg satte punktum for mine realismestudier, havde det mindst
tre grunde: At jeg også var interesseret i andre former for littera-
tur - at jeg med Den sande kunst fandt, at jeg havde nået den
litteraturhistoriske syntese, som havde ligget som forsknings-
ideal bag ved mine realismestudier - og endelig også - mere ube-
vidst - at jeg fornemmede, at metoden var uden grænser. Betragt-
ningen af de litterære værker som fortolkende og indgribende
virkelighedsbilleder - alle disse studier i selektion, typologi og
tendens - førte forskeren ud i socialhistorie, politisk historie, ide-
historie og så videre. Min hypotese om, at Poul Martin Møllers
En dansk Students Eventyr afspejler en voksende akademisk selv-
bevidsthed, en voksende tro på nytten af en „fri“ akademisk for-
nuft,10 kaldte eksempelvis på studier i Studenterforeningens og
hele den liberale studenterbevægelses historie. Det var bestemt
ikke irrelevant arbejde for en litterær fortolkning, og jeg anser
stadig de fremlagte resultater for holdbare. Men det var kræ-
vende ambitioner - faktisk indfriedes de bedst af tværfaglige kol-
lektiver - og som litterat kom man i perioder ret langt væk fra
udgangspunktet. Det hændte, at man følte sig som Licentiaten i
En dansk Students Eventyr: Han må trænge dybt ind i mineralo-
gien for at finde den stenart, der er bedst egnet til at slibe de
knive, hvormed han skal skærpe sine skriveredskaber - med det
resultat, at han ikke får skrevet noget.
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Men skrevet noget fik 70ernes syntesemagere da. Det var ge-
nerationen, der skabte svulmesyge i den litterære analyse og hele
litteraturhistorien. I de tre bind Analyser af danske romaner, som
Jørgen Holmgaard redigerede,11 løb en analyse af klasse-
strukturerne bag Stuk eller højkapitalismen bag De Dødes Rige
snildt op i hundrede bogsider. Og det litteraturhistoriske synte-
sebyggeri antog monumentale former i Fjord Jensen-gruppens
Dansk litteratur historie i ni bind.12

Jeg var vist ikke den eneste, der følte, at man ikke kunne
komme videre ad den vej. Ikke fordi jeg var blevet træt af at ar-
bejde med litteraturens sociale dimensioner - jeg udgav fortsat
bøger om forfatterroller, kønsroller og arbejderlitteratur.13 Men
det måtte foregå på en anden måde end gennem de store
litteraturhistoriske syntesedannelser. Jeg gav mig selv lov til at
rendyrke den biografiske metode i en bog om Leif Panduro,14 og
jeg tog fat på de kritikhistoriske studier, som har beskæftiget mig
siden da.15

1980ernes farvel til realismen

I 1980erne var der ikke megen realismeforskning og -debat i
Danmark. Selve ordet var på det nærmeste tabuiseret. Når det
overhovedet brugtes, var det med negative undertoner af so-
cialrealisme, betonsocialisme og stalinisme. Den unge genera-
tion af lyrikere tog fra begyndelsen af firserne stærkt afstand fra
det i artikler i tidsskriftet Sidegaden: „Kunsten opfattes af mange
som et spejl for virkeligheden, en nøjagtig gengivelse af samfun-
det i sin helhed. (Således har vi herhjemme, i særlig grad gen-
nem halvfjerdserne, oplevet det moralske krav om en forståelig
og genkendelig gengivelse af „virkeligheden - som om der kun
var én“), skrev Michael Strunge og Marianne Lindgren i det før-
ste nummer af Sidegaden i 1981.16 På universiteterne skulle man
nu kigge langt efter kurser i realisme. Kritiske artikler og bøger
med realisme i titlen blev sjældne. Strømmen af Georg Lukács-
oversættelser stoppede sidst i 70erne med Henrik Reinvaldts
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tobindsudvalg Essays om realisme17 og Hans Jørgen Thomsens
udgave af Sjælen og formerne.18 I det omfang Lukács-forskningen
fortsatte, var det med vægten på det førmarxistiske ungdoms-
forfatterskab.19 Da Morten Kyndrups og Claus Pico Stæhrs store
prisopgave fra 1975-76 om Realismebegrebet i den moderne litteratur-
teoretiske debat endelig nåede ud på markedet i 1982,20 var
realismedebatten afsluttet. Værket kom til at stå som et - i øvrigt
stadig seværdigt - mausoleum over en periode.

Ét er nu signalord i litteraturdebat og -forskning. Noget andet
er den litterære virkelighed.

Igennem 1980erne bliver forfattere - i Danmark og andre ste-
der - ved med at udgive realistiske romaner og noveller.

„Saul Bellow viser, at realismen også i 1987 er en livskraftig
form“, hedder det i et essay af Jan Kjærstad, en af de nordiske
forfattere, som i teori og praksis mest markant har brudt med
70ernes sociale realisme. Kjærstad opererer med et udvidet
realismebegreb, men er samtidig bekymret for helt at udvande
begrebet.21

Også i forskning og udgivelse arbejdes der gennem 1980erne
med den realistiske tradition, blot under andre signalord og ud
fra andre indfaldsvinkler end i 70erne. Carsten Jensen gør op
med myten om Hans Kirk som renlivet marxist.22 Peter Brask
foretager litterære kulegravninger i Blichers Landsbydegn.23 Pil
Dahlerup udsender sit feministiske svar på Georg Brandes’ Det
moderne Gjennembruds Mænd.24 Andre eksempler kunne nævnes.
Men det er tydeligt, når man ser publikationsoversigterne fra
årtiet, at frekvensen af studier i den realistiske tradition aftager,
mens antallet af udgivelser om fx eventyrtraditionen forøges.

Uden at have undersøgt samtlige undervisningsprogrammer
for de højere læreanstalter tør jeg godt sige, at kurser i realisme
bliver sjældnere i 1980erne, end de var i 1970erne. På mit eget
institut (for Nordisk Filologi) ved Københavns Universitet be-
gynder realisme-emner først at dukke op igen i 1990erne, nu med
inspiration fra dekonstruktionen.
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Riffaterre og realismen

En af inspirationskilderne for det nye arbejde med realismen har
været amerikaneren Michael Riffaterre, hvis Semiotics of Poetry
(1978), Pil Dahlerup introducerede til i Dekonstruktion i 1991, og
hvis Fictional Truth (1990) Thomas Bredsdorff inddrog i et kur-
sus i „Danske 1800-tals noveller“ (1992-93) og - i modificeret
udgave - bragte til analytisk anvendelse i efterskriftet til M.A.
Goldschmidt: Noveller og fortællinger (1994).25

Betragter man Riffaterre's Fictional Truth som realisme-
forskning, er der umiddelbart tre ting, der slår en:

For det første, at realisme ikke defineres eksplicit. Riffaterre
anvender det i alt tre gange26 i hele bogen, og alle steder sker det
i forbigående. Realisme er heller ikke opslagsord i bogens
Glossary.27 Man skal til Stephen G. Nichols’ litteraturpolitisk
tydeliggørende forord for at finde noget, der ligner en bestem-
melse af realismen: en master mode, der tilhører 1900-tallets og det
tidlige 20. århundredes fiktion, og hvis egentlige særkende ikke
er dens lighed med virkeligheden, men dens retoriske evne til at
etablere en overbevisende sandhed i fiktionens sprog.28 For
Riffaterre selv synes realismebegrebet ikke vigtigt. End ikke mime-
sis får et selvstændigt opslag i hans Glossary. Der henvises til
diagesis, hvor betydningen af de to begreber sammenfattes såle-
des: „What is shown or enacted is mimetic; what is told or
reported is diagetic“ (p.127).

Det andet, der slår en, når man kommer fra 1970ernes rea-
lisme-forskning, er, at Riffaterre ikke forholder sig til et litteratur-
historisk forløb, men til lingvistiske og litteraturteoretiske be-
greber. Bogens kapitler hedder „Truth in Diegesis“, „Fictionality
Declared“, „Symbolic Systems in Narrative“ og „The Uncon-
scious of Fiction“. Det er ikke realismen som bevægelse, han ana-
lyserer, men en særlig problemstilling, som altid har beskæftiget
realismeteoretikere, men som altså her får et specialstudium:
sandsynlighed(spræg) („verisimilitude“), dvs. tekstens evne til
at overbevise læseren om, at det, den siger er sandt eller kan
være sandt. Riffaterre er imod helt abstrakt teoretiseren, og har
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derfor valgt at afprøve sin teori („test theory“, p.xix) ved nær-
læsninger („close readings“, ibid.) af tilfældigt valgte fiktions-
tekster („fiction chosen at random“ ibid.) fra Austen til Proust,
og fra Balzac til Henry James. Som man ser, er tekstprøverne
trods alt ikke helt tilfældigt valgt: de er hentet hos kendte fran-
ske og angelsaksiske prosaister i perioden fra begyndelsen af
1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet.

Endelig for det tredje er det et meget bemærkelsesværdigt træk
ved Riffaterres Fictional Truth betragtet som realismeforskning,
at den ikke beskæftiger sig med den historiske realverden uden
for teksterne. Det er en logisk følge af hovedtesen: at sandhed er
et lingvistisk fænomen („truth is nothing but a linguistic percep-
tion“, p.13), og at det, en tekst kan stemme overens med, ikke er
virkeligheden uden for teksten, men en bestemt sprogbrug (el-
ler grammatik, „grammar“, p.xiv) om virkeligheden.

Den eneste ekstra-tekstlige dimension, Riffaterre nødvendig-
vis må tage med, er forholdet til læseren. Det er  virkninger ved
teksten (Riffaterre: textual mechanisms, p.xii), der er i fokus: „since
it [narrative truth] is experienced through enactment by reading,
it is a performative event in which participation on the reader’s
part can only serve to hammer the text’s plausibility into his
experience“(p.xiv).

Det er ikke ved virkelighedshenvisningerne, men ved den
sproglige fremstilling af sammenhænge (fx mellem årsag og virk-
ning) og ved sin evne til at indfri de løfter, den giver, at en tekst
overbeviser sin læser. Riffaterre siger dog, at han ikke vil påstå,
at sandsynlighed for en læser altid er noget, der er uafhængigt
at læserens antagelser om virkeligheden uden for værket, af hans
rent pragmatiske viden. Hans pointe er, at en narrativ tekst for
at virke overbevisende på andre end dem, der selv har oplevet
det, teksten fortæller om, må udvise selvverificerbare („self-
verifiable“, p.10) træk; og det er dem, der interesserer Riffaterre.
Bogen indeholder altså en vis indrømmelse til den 70er-realisme-
forsker, for hvem Riffaterres position måtte tage sig ekstremt
idealistisk ud.

Nu skal man passe på ordet idealistisk i denne sammenhæng,
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for nogle ville jo hævde, at det er et meget materialistisk træk ved
Riffaterres metode, at der lægges så megen vægt på sproget og
dets mekanismer. Når jeg siger idealistisk, mener jeg, at hans
teori bliver hængende i virkelighedsbilledernes sprog og ikke
formår at afdække billedernes evne til at fortolke virkeligheden
udenfor - hverken den sociale eller den psykologiske. Riffaterre
reducerer efter min mening de litterære værker til sprogspil, og
sandheden forsimpler han til evnen til at overbevise. Fiktional
sandhed er (frem til p.83 i Fictional Truth) beskrevet som en funk-
tion ved teksten. Da et af de vigtigste overbevisningsmidler ifølge
Riffaterre (p.20) er gentagelsen, kommer hans sandhedsbegreb på
trods af alle de begrebslige raffinementer betænkeligt til at minde
påfaldende om propagandaens sandhedsbegreb: Sandhed er det,
man kan få nogen til at tro på.

Det skal retfærdigvis siges, at Riffaterre i bogens sidste kapi-
tel, det om fiktionens ubevidste, forsøger at forlene sit fiktionale
sandhedsbegreb med noget, der er mere end funktion, nemlig
substans (p.83). Men hvilken substans? Jo, en intertekstuel. Tek-
stens ubevidste afslører sig ved det, Riffaterre kalder ungram-
maticalities in the mimesis (p.102), dvs. uregelmæssigheder, fejl og
sprækker i sandsynlighedsmønstret („the fabric of verisi-
militude“ op.cit.). Dette ubevidste kan ikke flyde rundt i noget
limbo i læserens sind, det må være intertekstuelt, erklærer Riffa-
terre (p.86). Og hvad mener han med det? Jo, dermed mener han
fx, at uforståeligheder i den ene Victor Hugo-roman bliver for-
ståelige, når man læser den anden (p.90). Det, teksten - og
Riffaterre med den - henviser til uden for teksten, er en anden
tekst. Riffaterre har undtagelsesvis et gribende traditionelt ord
for den metode, læseren og forskeren derfor må anvende. Han
kalder den „Comparative reading“ (p.95). Set ud fra en 70er-
synsvinkel er det blot en slags idealisme på et højere niveau plan:
Virkeligheden består ikke af en tekst, men af tekstrække.

Meningen med denne kortfattede gennemgang, karakteristik
og kritik har ikke været at afvise Michael Riffaterres Fictional
Truth, kun at vise, at den har sine grænser. Men inden for dem
byder den på mange spændende iagttagelser og synspunkter.
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Det intrikate forhold mellem fiktionalitet og sandsynlighed i rea-
listiske tekster har jeg aldrig set så nuanceret beskrevet før. Der
er masser af tekstanalytisk inspiration at hente. Uden at stille
skarpt på et begrænset problemfelt havde Riffaterre ikke fået
alle disse pointer frem. Den afskæring, Riffaterre foretager over
for virkeligheden uden for teksterne, synes altså at være viden-
skabeligt produktiv - uanset, hvad man ellers måtte mene om
den. Sagt med et primitivt billede: Ved at tage skyklapper på
bringer Riffaterre realismeforskningens gamle kærre et nøk
fremad.

I udviklingen af litteraturforskningen ser man stadig en skif-
ten mellem syntetiserende og specialiserende perioder. Mine egne
arbejder tilhører en syntetiserende, Riffaterre's en specialiserende.

Thomas Bredsdorffs Riffaterre-inspirerede
Goldschmidt-læsning

Hvordan man kan modtage tekstanalytisk inspiration fra Riffa-
terre og dekonstruktionen uden at acceptere alle retningens præ-
misser, har vi et godt dansk eksempel på i Thomas Bredsdorffs
efterskrift til M.A. Goldschmidts Noveller og andre fortællinger
(1994).

Bredsdorff giver her et billede af Goldschmidt som en forfat-
ter, der er spaltet mellem romantik og realisme. Det er ikke i sig
selv noget nyt. Det nye er, at Bredsdorff præciserer Goldschmidts
position ud fra nøjeregnende tekstanalyser - med novellen „Men-
del Hertz“ (1883) som hovedeksempel.

Et centralt moment i analysen er en kortlægning af det,
Bredsdorff kalder troværdighedsmarkørerne i Goldschmidts for-
tællinger. Optakten til „Mendel Hertz“ - „Et tilfældigt Møde paa
Gaden bringer mig ham i levende Erindring fra den Tid, da jeg
var i en Alder af 12-15 Aar“ - etablerer en fortællesituation, som
har til formål „at implantere novellen på læserens virkelighed“
(p.296). Historien udstyres med den fiktion, at den er en virkelig
tildragelse. Andre steder i forfatterskabet identificerer det



JOHN CHR. JØRGENSEN

2 4

fortællende jeg sig indiskutabelt som M.A. Goldschmidt. Breds-
dorff gør opmærksom på, at forbløffende mange af Gold-
schmidts fortællinger „påberåber sig kendsgerningerne som en
del af deres retoriske virkemidler“ (ibid.). Bestræbelsen beteg-
nes som autentisme, dokumentarisme eller faktion og bestemmes som
„fiktionen om at fortællingen handler om fakta“ (ibid.).

Det smager af ren Riffaterre. Men der er et par ingredienser
mere i Bredsdorffs analytiske cocktail.

For det første erindrer Bredsdorff om, at novelle oprindelig har
med nyhed at gøre, og at genren fra starten også har imødekom-
met et læserbehov for virkelighedsmeddelelse. Bredsdorff gør
opmærksom på, at Goldschmidt i en fortælling („Maser“, 1868)
kan finde på at efterlyse en realt eksisterende person og dermed
altså pege ud over sit tekstunivers. At dette så på et andet plan
kan ses som et tekstligt virkemiddel, ændrer ikke ved virkeligheds-
referencen. Realistiske noveller har mindelser om det, vi i dag
kalder faktion, når vi ser det på tv.

For det andet søger Bredsdorff at vise, hvordan autentismen -
ud over at give læseren „al dokumentarismes elementære sug:
og så er det oven i købet sandt!“ (p.298) - er en funktion i en
virkelighedsfortolkende hensigt: „Autentismen har også tjent et
formål der har med disse fortællingers billede af livet at gøre.
Det billede viser på sine mest intense steder en revne i virkelig-
heden. For at den kan komme til at fremstå tydeligt, er det vig-
tigt at den omkringliggende virkelighed er meget tydelig.“ (ibid.).
Den virkelighed, Bredsdorff fremanalyserer her, er, hvad han
opfatter som en psykologisk sandhed, nemlig at „menneskers in-
dre er principielt utilgængeligt for andre mennesker“ (ibid.).
Opdagelsen af denne sandhed hører perioden til. I Goldschmidts
tilfælde antager sandheden en særlig romantisk farve.

Bredsdorff konkluderer om „Mendel Hertz“: „Gennem den
realistiske skildring i dokumentarisk form kommer Goldschmidt
ind på livet af den uanselige lappeskomager med de overspændte
forestillinger om at være noget særligt. [Bemærk Bredsdorffs „ind
på livet af“, som ligesom går med på forestillingen om, at Men-
del Hertz har været en uden for fiktionen eksisterende person].
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Og da det så kommer til stykket, viser det sig, at det netop er,
hvad Mendel Hertz er: for han døde, som en anden tragisk helt,
af kærlighed“ (p.301).

Denne dobbelthed i teksten relateres til en kamp imellem ideal
(den romantiske idé-verden som den sande realitet) og anlæg
(talent for at iagttage og udtrykke det foreliggende) hos
Goldschmidt (p.308).

Bredsdorffs bestemmelse af realismen i Goldschmidts fik-
tionale virkelighedsbilleder bliver altså ikke stående ved iagtta-
gelsen af tekstlige mekanismer og intertekstuelle sammenhænge.
Analysen perspektiveres forfatterpsykologisk og idehistorisk.
Goldschmidts særlige realisme ses i sammenhæng med konflik-
ten mellem den jødiske tradition, forfatteren var opvokset i, og
så den kristne dannelseskultur, som den tog sig ud i romantik-
kens periode (p.292).

Der er ret beset ikke langt fra Bredsdorffs 1994-analyse af spalt-
ningen hos novellisten Goldschmidt til den analyse af brydnin-
ger mellem romantisk idealisme og kritisk realisme hos roman-
forfatteren Goldschmidt, som jeg fremlagde i Den sande kunst i
1980 (p.155 ff). Sagt enkelt: Bredsdorff gør mest ud af de fortælle-
tekniske greb, mens jeg gør mest ud af værkets livsbillede. De
forskellige accentueringer forklares ikke alene med henvisning
til forskellige metodiske interesser og inspirations-kilder. For-
skellene har også med formål og materialevalg at gøre: Bredsdorff
skal begrunde et udvalg af noveller og forventes at sige noget af
generel gyldighed for Goldschmidts novellistik. Mit materiale
er Goldschmidts romaner, og min overordnede hensigt er at vise,
hvordan Goldschmidt i 1845 med En Jøde kommer til at introdu-
cere den kritiske realisme i Danmark på en så markant måde, at
han siden hen selv måtte forskrækkes derved.29

Både i Bredsdorffs og min fremstilling er Goldschmidt realist
mod sin vilje. Når analyserne alligevel tager sig så forskelligar-
tede ud, har det med de analyserede værker at gøre. En Jøde er
en samtidsskildring og en eksplicit problemdebatterende roman.
Det ville naturligvis være muligt at analysere romanens „tekst-
lige mekanismer“ og dens „intertekstualitet“, men en analyse,
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der bliver stående derved, og som ikke forholder sig til
virkelighedsselektion, typedannelse og tendens (eller det, disse
begreber dækker), vil ikke formå at bringe sig i forståelsesforhold
til værkets betydning for tiden, for Goldschmidt og for den dan-
ske litteraturs historie. Hverken betydningen eller værdien af
noget så centralt som romanens skildring af det jødiske vil kunne
begribes uden indsigt i den socialhistoriske virkelighed, værket
er skabt i og forholder sig fortolkende til.

Man kan give den indrømmelse til Riffaterre og Bredsdorff, at
den realistiske romans overlevelsesværdi har at gøre med dens
evne til at overbevise læseren gennem værkets „verisimilitude“,
dvs. værkets evne til at fragte sit virkelighedsbillede med sig.
Men der går mere til litterær værdi end teknisk dygtighed. Klassi-
kerne - realistiske eller ej - er også klassikere som følge af deres
indsigt i virkeligheden uden for teksten.

Jeg vil konkludere, at 1990ernes realismeforskning, hvis vi
tager Michael Riffaterres Fictional Truth som karakteristisk ek-
sempel, er lingvistisk orienteret. Den er tekstnær i betydningen
sprognær. Dens interesse er ikke at analysere værker som æste-
tiske helheder, men at afsløre tekstlige mekanismer af generel
gyldighed for en bestemt type litteratur. Den er kun historisk,
for så vidt som den forholder sig til et historisk afgrænset tekst-
korpus. Den er materialistisk, for så vidt som den arbejder med
sproglige mekanismer, og idealistisk i den forstand, at den for-
står referentialitet som noget, der har med værkets forhold til
sproget at gøre, og ikke med virkeligheden uden for sproget.

Frits Andersens metode

Den moderne realismeforskning har for nylig fået et markant
udtryk i Danmark. Med inspiration fra dekonstruktionen og især
fra såkaldt postrealistiske forfattere som Bruce Chatwin og Paul
Auster udgav Frits Andersen fra Institut for Litteraturhistorie,
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Aarhus Universitet, i 1994 sin afhandling Realismens metode, det
største stykke realismeforskning i Danmark siden Kyndrups og
Stæhrs Realismebegrebet i 1982.

Det er karakteristisk for afstanden mellem de to værker, at
Frits Andersen kan gøre det af med Kyndrup og Stæhr på fire
linjer i en fodnote.30 Deres værk udnævnes dog til „interessant“.
Værre er det med mine egne realismestudier fra 70erne. Dem
forholder Frits Andersen sig ret suverænt til. Han kender øjen-
synlig kun den første essaysamling, Realisme (fra 1972) og en tid-
lig version af artiklen Hvad er realisme? (fra 1977, optrykt i Litte-
raturen og hverdagen, 1979). De to tekster omtales i den nævnte
fodnote som eksemplariske for en snusfornuftig og teorifjendtlig
tradition i realismeforskningen.

Det er ikke min opgave her at præsentere Realismens metode.
Det kan forfatteren selv gøre på en mere tilfredsstillende måde.
Jeg skal nøjes med at konstatere, at Frits Andersen på to helt
afgørende punkter udtrykkeligt markerer afstand til 1970ernes
realismeforskning: Det er hans opfattelse, at „litteraturhistoriens
traditionelt syntetiserende fremstillinger ikke opfanger sammen-
satheden i realismens projekter“ (p.15); følgelig må han anlægge
en anden metode, som han kalder „realismens metode“. Det
andet radikalt nye ved hans tilgang er selve realismeopfattelsen.
Det har, siger Frits Andersen, været hans bevidste hensigt, at
„flytte diskussionen af realisme væk fra diskussionen af mime-
sis“ (p.11).

Jeg skal i det følgende kaste et kritisk blik på resultaterne af
Frits Andersens bestræbelser. Det giver mig en kærkommen an-
ledning til at uddybe de polemiske betragtninger, jeg fremkom
med ved bogens udgivelse.31

Hvad jeg dengang især kritiserede, var Frits Andersens sær-
egne (tør jeg sige århusianske?) skrivestil og hans manglende
orientering i den eksisterende forskning.

Skrivestilen er øjensynlig akademisk, på et højt abstraktions-
niveau, men for en nærmere betragtning viser den sig at være
upræcis, besværgende.
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Som eksempel vil jeg tage et af Frits Andersens mange forsøg
på at bestemme realismen: „Ordet realisme er ikke en betegnelse
for litteraturer, der overholder et strengt defineret sæt af spille-
regler og konventioner“ (p.295). Jeg ser bort fra utydeligheden i
ordet „litteraturer“, som måske bare betyder værker og næppe -
som normalt - nationallitteraturer, og går til ordet „realisme“.
Når forfatteren siger „ordet realisme er“, må man tro, han
underforstår: „sådan som jeg, Frits Andersen, bruger det i denne
bog“. Det kan man tro et stykke hen i teksten, til og med det
sted, hvor forfatteren siger: „Ordet realisme angiver en eksperi-
mentel situation, hvor de enkelte værker ikke længere fremstil-
ler sig selv i en filosofisk kontekst omhandlende spørgsmål om
mimesis over for anti-mimesis“ (ibid.). Læg i øvrigt mærke til
formuleringer som „de enkelte værker fremstiller sig selv“. Her
tillægges en tekst handlende egenskaber. Det er helt almindeligt
hos Frits Andersen. Det fungerer ofte, som i eksemplet her, som
et argumentationsgreb, hvorved forestillinger fra teorien trans-
formeres, så de ser til at være egenskaber ved objekterne: „frem-
stiller sig selv i en filosofisk kontekst“ osv. Også ordet „realisme“
tillægges på denne måde egenskaber. Det ses i den efterfølgende
sætning: „Realisme angiver fra sin begyndelse og indtil helt ak-
tuelle omformuleringer i den nye franske roman og hos Umberto
Eco, Bruce Chatwin, Paul Auster og Nicholson Baker en spør-
gende tilstand, der bryder af fra hele genre- og ismedebatten“
(ibid.). Hvad betyder „realisme angiver“? Betyder det, at sådan
er realismebegrebet altid blevet anvendt? Nej, det kan ikke være
meningen. Det ville også være forkert. Nej, det må betyde: „Så-
dan som jeg, Frits Andersen, forstår realisme, så er det en be-
stemt måde at forholde sig til verden på, nemlig spørgende“. For-
muleringerne „realisme angiver“ og „helt aktuelle omformninger“
suggerer, at Frits Andersens teori om litterær realisme er en egen-
skab, der historisk er nedlagt i ordet og fænomenet „realisme“.
Hvis han udtrykte sig så direkte, ville påstanden åbenlyst kalde
på en bevisførelse, som måske - måske ikke - er mulig. Den sug-
gestive sprogbrug slører udsagnet og dets problematik.

Hvad angår det andet forhold, som jeg tog fat på i mine
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polemiske betragtninger ved bogens udgivelse - nemlig forfat-
terens manglende orientering i den eksisterende forskning, så
handler det ikke bare om en personlig fornærmelse over, at Frits
Andersen ikke har fundet frem til eller villet henvise til andet
end mine tidligste realismestudier, hvad der ville svare til, at jeg
i en ny bog om realisme noterede Frits Andersen ikke som for-
fatter til Realismens metode, men som forfatter til en realismeartikel
i tidsskriftet Passage nr. 7, 1989.32 Det handler også om, at Frits
Andersen kunne have forøget værdien af sin fremstilling ved at
bruge disse og andre af 1970ernes realisme-analyser i sin bog.
Lad mig tage Herman Bang som eksempel. Frits Andersen hiver
et sted (p.41) en realismedefinition ud af Bangs programartikel
Realisme og Realister uden at gøre opmærksom på, hvilken kom-
pleks, ja, selvmodsigende sammenhæng, den indgår i hos Bang.
En læsning af kapitlet om Bang i Den sande kunst og Sven Møller
Kristensens artikel „To personer, to principper. Herman Bang og
Georg Brandes“ i Omkring Stuk33 ville selvfølgelig have proble-
matiseret Frits Andersens arbejdsproces, men den ville nok også
have gavnet resultatet. På lignende måde kunne en søgning i
nyere Herman Bang-litteratur,34 have givet tænkestof til analy-
sen af novellen Franz Pander. Frits Andersen henviser i sin tekst
(men ikke i sin bibliografi) til Harry Jacobsens Herman Bang.
Resignationens Digter fra 1957, men ikke til Torben Kragh
Grodals og Jørgen Bonde Jensens dybtgående analysediskussion
i 1971-1973.35

Den svigtende research kan utvivlsomt forklares, men ikke
undskyldes, med henvisning til det principielt uafgrænselige
realismefelt i Realismens metode. Når det skal handle om alt mu-
ligt fra Balzacs prosa til Klaus Høecks poesi, så har forfatteren selv-
følgelig bragt sig på et enormt litteratursøgningsarbejde. Og det
er i og for sig ikke henvisninger i almindelighed, man savner
som læser; det er visse relevante henvisninger.

Klaus Høecks digte mangler i øvrigt i det usædvanligt sju-
skede henvisningsapparat, der heller ikke omfatter Riffaterre’s
Fictional Truth, som ellers figurerer i en fodnote p.154. Prender-
gasts The Order of Mimesis, som er nævnt p.124, er heller ikke
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optaget i litteraturlisten. Han figurerer heller ikke i Indeks. Og
sådan kan man blive ved.

1970er-generationen, som fik ry for at være ubarmhjertigt hård
ved forgængerne, var faktisk bedre til at arve end 90er-genera-
tionen er - hvis man tager Frits Andersen som eksempel.

Så meget om mit syn på Frits Andersens fremstillingsform og
forskningsresearch. I den efterfølgende kritik af hans metode vil
jeg alliere mig med andre læsere, der har fremsat synspunkter
på Realismens metode. Jeg har ikke været ene om at kritisere Frits
Andersens bog. Kasper Nefer Olsen gik særdeles hårdt til den i en
anmeldelse i Kritik 108/1994 („Forvirringens naturhistorie“ pp.72-
75), og tidsskriftets redaktører, Frederik Stjernfelt og Nils Gunder
Hansen bakkede anmeldelsen op i en leder på forsiden i samme
nummer. Senere har Carsten Sestoft kritiseret afhandlingen i K &
K 78 (1995) („Realismen til revision“ pp.165-169). Den fremførte
kritik kan sammenfattes i følgende fem punkter:

1. Bogen præsenterer sig som alternativ til eller en udvej af den
såkaldte „dekonstruktion“, men bliver reelt hængende i den
(„overgår alt hvad der hidtil er præsteret fra den kant i retning af
uforpligtende omgang med den videnskabelige diskurs“, Nefer
Olsen) („ligner med sine mange hastigt forbiflimrende teoreti-
ske nedslag et veritabelt kompendium over den århusianske
litteraturteoretiske doxa, baseret på den store familie af
dekonstruktivismer, poststrukturalismer og postmodernismer af
fransk-amerikansk herkomst“, Sestoft). Den er fikseret af en mon-
dæn idé om, at dagens sidste metodetilbud nok også er det bed-
ste (Sestoft). Det er i denne sammenhæng et forsonende indslag, at
Frits Andersen til sidst indrømmer, at Realismens metode trods
alle forfatterens bestræbelser endte i det metodemodecirkus, han
egentlig ville finde en vej ud af (p.324).

2. Bogen bryder med de normer, der findes for videnskabelige
afhandlinger (vedr. overskuelighed, logisk argumentation, hen-
visningsapparat, forpligtende forhold til tidligere forskning), og
sætter sig derved uden for intersubjektiv kontrol og kvalificeret
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diskussion. Ved at gøre sin metode til sin genstand („Realismens
metode“ går både på en litteraturs metode og forfatterens egen
metode) lukker den om sig selv som en „æstetisk“ afhandling,
gør sig immun over for enhver indvending - og burde derfor
snarere støttes af kunstfonden end af et universitet. (Nefer Olsen,
Stjernfelt og Gunder Hansen). Årsagen til æstetiseringen kan en-
ten søges i forfatterens usikkerhed eller i kravet om, at der skal
produceres noget „i vore dages hektiske forsknings-kultur, hvor
man sidder lårene af hinanden på talløse seminarer og skal holde
sig ajour ved at konsumere de hastigt skiftende teoridannelser“
(Stjernfelt og Gunder Hansen).

3. Bogen udviser en generel modstand mod klassifikation og
begrebsmæssig præcision. Betydningen af dens centrale begre-
ber (fx „arkivet“ og „encyklopædien“) ligger ikke fast, og dens
realismeteori er for bred til at tillade en skelnen mellem realis-
me og ikke-realisme. Ud fra bestemmelsen af realismen ved dens
kompleksitet, bliver fx Ulysses til et realistisk værk par excel-
lence, og ud fra bestemmelsen af realismen som en modus med
deskriptionen i forgrunden kunne fx Robbe-Grillet og Peter Weiss
siges at være realister (Sestoft).

4. Bogens afsluttende definition af realismen som „forsøg på lit-
terært og metodisk med særlig stor opmærksomhed at under-
søge strukturelle koblinger mellem tekstens egen verden og ver-
den uden for teksten“ (p.324) er tilsyneladende en tilslutning til
den mimetiske forskningstradition med dens undersøgelser af
relationen mellem sprog/verden, fiktion/sandhed, litteratur/
virkelighed. Når man ser denne definition kunne man tro, at
bogen havde behandlet fx sammenhænge mellem litterær og
socialpsykologisk typedannelse. Men faktisk forholder bogen sig
kun til verden som tekster (encyklopædi, historieskrivning, na-
turvidenskabelige tekster); den forbliver (som dekonstruktionen)
i en tekstimmanent analyse (Sestoft).

5. Den femte og sidste indvending, jeg skal føre frem her, er frem-
sat af Kasper Nefer Olsen. Jeg deler den ikke ganske, men vil
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gengive den, da den øjensynlig er væsentlig. Den går ud på, at
Frits Andersens bog er uden kritisk-æstetisk potentiale; „man
savner det kritiske øre, den kritiske stemme, som „eventuelt“
kunne berettige at skrive et så ordrigt værk om litteratur - når
der nu udtrykkeligt ikke længere kan være tale om nogen litte-
ratur-historisk „syntese““, skriver Kasper Nefer Olsen - og hen-
viser til et Zola-tekststed, som Frits Andersen gengiver uden at
underkaste det en kritisk-æstetisk vurdering. Nefer Olsen me-
ner, at det er et stykke elendig prosa. I sin replik „Kritikkens
dydsmønstre“, p.92-94 i Kritik 110/1994, sandsynliggør Frits An-
dersen, at Nefer Olsen kun har læst det gengivne Zola-citat og
ikke den æstetiske helhed, det indgår i; Frits Andersen mener, at
Nefer Olsen derved har diskvalificeret sig selv som æstetisk kri-
tiker - og som kritiker af Frits Andersens kritiske metode.

Under alle omstændigheder er Frits Andersen med dette syns-
punkt - forpligtelsen på de æstetiske helheder - i overensstem-
melse med den gode gamle nykritik. Der er altså i hvert fald på
dette ene punkt en lighed mellem Frits Andersens Realismens
metode og min egen Den sande kunst. Andre berøringspunkter
kunne nævnes - et vist stoffællesskab, Bang og Balzac - et vist
fællesskab i teoretisk læsning, Erich Auerbach og Harry Levin.
Jeg finder afsnit af stor tankerigdom, og tilmed synspunkter, jeg
med glæde skriver under på. Jeg vil fremhæve et af dem: Det er
Frits Andersens behjertede forsøg på at gøre op med fordom-
men om realismen som en „sproglig repræsentation af verden af
simpleste art: en korrespondensteori, afspejlingsteori eller en teori
om sproget som billede af verden“ (p.23). Herimod indvender
Frits Andersen med fuld ret, „at ingen af de tekster og teorier,
der er blevet kaldt realistiske, faktisk repræsenterer en sådan sprog-
opfattelse eller en sådan simpel erkendelsesteori“ (op.cit.). De
mennesker, der siger, at så simpel er (var) den marxistiske
realismeteori, skulle tage og afsætte et par måneder til læsning
af Georg Lukács’ Die Eigenart des Ästhetischen.36 Jeg garanterer
for, at de kommer en hel del klogere ud på den anden side.

Konkluderende vil jeg sige, at jeg betragter Frits Andersens
Realismens metode som en række excentriske afsøgninger i et




