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Bemærkninger til ))Tidens smerte og storbyens atmos- 
frere. Journalisten Herman Bang og hans roman Stuk« 

Den folanstående analyse af Stuk og Helman Bang er et forsog på a t  
forbinde synsvinkler, som er udviklet i ret forskellig sammenhzng: 
socialhistorisk analyse på grundlag af Marx' kapital-analyse, Walter 
Benjamins analyser af Baudelaire, tematisk analyse med baggrund i fransk 
strukturalisme, litteratursociologiske problemstillinger m.m. Interessen i a t  
forbinde disse forskellige synsvinkler er naturligvis ikke a t  bidrage til en liberal 
r>metodepluralisme«, men derimod at  undersoge nogle muligheder for 
tekstanalytisk arbejde inden for rammerne af en historisk materialistisk 
samfundsanalyse. 

Det folgende er et forsng på a t  gå mere eksplicit ind på disse problemer, altså 
a t  diskutere den indbyrdes sammenhzng mellem de forskellige sider af 
problematikken, som de forskellige synsvinkler fremhzver. Det mere 
overordnede sigte med disse diskussioner tages op i det afsluttende afsnit om 
>mistetik«: det er en vigtig kulturpolitisk opgave a t  gennemanalysere den 
borgerlige kulturarv på historisk materialistisk grundlag, dvs. i dens historiske 
sammenhzng, a t  analysere, hvilken funktion den har  og kan have i den 
aktuelle situation og hvad grundlaget herfor er. En proletarisk kulturel 
aktivitet vil udvikle sig dårligere, hvis den ikke har med i bevidstheden, hvad 
det er for en kulturel baggrund, den arbejder på. Og dette gzlder endnu mere 
for socialistisk kulturarbejde i forhold til de såkaldte mellemlag. l 

Historisk analyse 

Erfaringerne med de senere års analyse af litterzre tekster på baggrund af 
socialhistorisk analyse har vist dennes nndvendighed, ligesom de har vist, 
hvordan en rzkke problemer kan stilles anderledes end i den rent immanente 
analyse. Men hvad vil socialhistorisk analyse overhovedet sige? Interessen for 
socialhistorien hznger sammen med interessen for marxismen, eller måske 
snarere: interessen for at komme ud af de borgerligt ideologiske opfattelser af 
de reelle forhold har fort til såvel interesse for marxistisk teori som interesse for 
den virkelige historie. Der ligger blot en fare i at tage den marxistiske teori for 
umiddelbar gengivelse af den virkelige historie. Kritikken af den politiske 
nkonomi. som teoretisk er det vzsentligste i Marx'vzrk,  er ikke identiskmed 
konkret historieskrivning, som kan danne grundlag for politiske vurderinger. 
Marx skrev også sådanne konkrete analyser, f. eks. i Klassekan~pene i 
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