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REALISME OG REALITET 
- den nye virkelighed og den nye (ny) realisme 

Litteraturen er ikke i abstrakt forstand menneskelig eller udtryk for 
menneskelighed. 

Men den er heller ikke i abstrakt forstand kapitalaffirmativ, fordi den 
realiseres som vare på det kapitalistiske marked. Indholdet og de konkrete 
brugssammenhange kan ikke restlmt indordnes under litteraturens kapitalaf- 
firmation som vareform på markedet. 

Den er heller ikke i abstrakt forstand borgerlig eller reprzsentant for 
borgerskabet. 

Litteraturen er bevidst eller ubevidst, direkte tematiseret eller ikke, et svar 
p2 og en forholdsmåde overfor de n~enneskelige eksistensbetingelser i en 
konkret historisk situation. 

Under kapitalismen vil den tematisere denne samfundsforms modsigelser, 
således som de fremtrreder i konkrete krisemanifestationer. Disse begribes og 
beskrives imidlertid ikke nadvendigvis i deres rette sammenhreng men 
fordrejet og ideologisk, afhrengig af den (bevidste eller ubevidste) analyses og 
beskrivelses teoretiske, metodiske og klassemressige forankring. Dens emner 
vil v m e  det empirisk givne (f.eks. SamiIie og q t e s k a b ,  kzrlighed og folelser i 
disse institutioner...), der uundgåeligt manifesterer kriserne men ikke 
nadvendigvis i sig selv siger noget om deres samfundsmzssige h a g e r .  

Litteraturens standpunkt er ikke nndvendigvis borgerskabets - i dag nzppe  
borgerskabets - men kan ogs i  vrere mellemlagenes eller arbejderklassens. 

Dens standpunkt er desuden ikke blot givet med emnet, der behandles (en 
roman om arbejdere behaver ikke v z r e  proletarisk men kan vrere f.eks. 
reformistisk eller romantisk dyrkende), men med måden, det behandles på, og 
standpunktet det behandles fra. 

En litteraturform, der betragter sig selv som realistisk i betydningen 
virkelighedsbekrivende, må analyseres for sin virkelighedsopfattelse og 
virkelighedsgengivelse. 

1 det f ~ l g e n d e  vil den danske ny-realisme blive analyseret som historisk 
f anomen  - i sar  med henblik p3 dens virkelighedsopfattelse. erkendelsesteori 
og klassemzssige position. 
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Nedenstående vil da  bl.a., og i szr ,  handle om at man ikke kanskue hunden på 
hårene. 

Eller: fordi man har beskrevet en medaljes forside som den blinker for sit aje, 
har man ikke sagt noget om dens bagside og ikke noget om, hvordan den er 
kommet til a t  blinke, hvem der har lavet den under hvilke forhold og  hvem der 
har pudset den op. 

Dette kan også konkretiseres: 
I Danmark går (gik indtil for nylig) tilsyneladende alt godt. 
I Danmark er det årlige antal f~ rd igg jo r t e  boliger nzs ten  fordoblet fra 1960 

til 1970. Samtidig er boligernes gennemsnitlige starreise steget fra 90 til 120m2. 
Dette er den skinnende forside, som man ikke kan fratage medaljen. 
Men der er  også en anden side: boligudgiften ved 1. gangsleje i dansk 

udlejningsbyggeri 12 i 1959 150 procent over 1939-niveauet, i 1969 lå den 800 
procent over. Dette indicerer en foragelse. der langt overskrider den 
almindelige stigning i forbrugerpriser. 

1 samme periode er reallannen blevet konstant udhulet for lmarbejderne. 
Samtidig har spekulationsprofitterne i jord og ejendom aldrig vzre t  stpirre, 

og slumproblemerne er mere i tiltagende end i aftagende i forbindelse med 
såvel den gamle bolign~asse som visse nybyggerier. 

Endelig bygger forbrugsudvidelsen p i  en intensivering af 
arbejdstempoet med agede fysiske og psykiske ulemper for arbejdskraften 
samtidig med at  flere familiemedlemmer må gå ud i produktionen for at kunne 
klare dagen og vesien, bl.a. de stigende boligudgifter. 

Konklusion: o m  man så brugte lamgere tid p i  at  opmåle en lejlighed, 
betragte dens beboere, registrere deres handlingsmanstre og psykiske 
reaktioner, mablernes placering osv for sluttelig at skrive dette sammen i en 
stiliseret registrering, der af solidaritetshensyn holdt sig inden for beboernes 
bevidsthed og deres selvforståelse, så havde man dermed ikke nadvendigvis 
sagt nogen som helst sandhed o m  disse menneskers sutnfundsmmssige 
funktionsvilkår. 

Man havde konstateret deres umiddelbare, sociale handlingsramme, deres 
handlingsmanstre og saxheder, og deres psykiske tilstand ville vz re  det 
afgorende referenceområde, det  sted hvor det hele samles og udgår fra. 

Man ville med andre ord tegne en psykisk sandhed uden mulighed for 
forståelse af den samfundsnxessige virkelighed. 

Dette er  en indledende bestemmelse af nyrealismens beskrivelsesmåde og 
dennes begrrmsninger. 

1 det fpilgende vil analysen af det. der ligger bag ved og g i r  ud over medaljens 
skinnende forside, af dét, der ligger udenfor men alligevel bestemmende indgår 
i de  moderne lejligheders indre liv og  konflikter, fylde meget, for det er der, 
hunden ligger begravet. 
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