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Morten Gier sing 
Lukäcs som litteraturkritiker 
Introduktion og kritik 

Artiklen består af to dele: I Introduktionen præsenteres de vigtigste begreber 
i Lukdes' litteratursociologi i forbindelse med hans skrifter om Balzac og Zola 
og der gis en gennemgang af hans hovedværk Den Historiske Roman: I Kri
tikken diskuteres relevansen af Lukdes' litteratursociologi i forhold til det ak
tuelle forsøg på at lave en marxistisk tekstvidenskab og den sættes skitsemæs
sigt i relation til 30'ernes kulturpolitiske situation i Tyskland og i Sovjet. Af
slutningsvis gis en kort oversigt over udviklingen i Lukdes' forfatterskab. 

Oversigt 

Introduktion 
Litteraturens funktion, Skrifterne om Balzac og Zola, Realismebegrebet, 
Individ og type, Realismens sejr, Tilfældighed og nødvendighed, Balzac, 
Zola og junirevolutionen 1848, Balzacs formidling, Fortælle og beskrive, Bal
zacs romancyklus, Den Historiske Roman, Den klassiske historiske roman, 
De socialhistoriske betingelser for den historiske roman, Reaktionær og pro
gressiv historieskrivning. Walter Scotts historiske roman, Ivanhoe som ek
sempel, Scott og Balzac, Den naturalistiske historiske roman, Ændringer i 
historieopfattelsen efter 48, Flauberts historiske roman, Plebejisk naturalis
me og politisk spontanitet, Den humanistiske historiske roman, Den tyske an
tifascistiske historiske roman, Lukåcs' historiske roman. 

Kritik 
Forholdet til det proletariske standpunkt, Lukåcs i 30'ernes debat, Forholdet 
til Brecht, Den kulturpolitiske udvikling i Sovjet, Kontinuiteten i Lukäcs' 
litteraturpolitik, Den ahistoriske synsvinkel, Formidling og klassestandpunkt, 
De centrale begrebers indhold, Brugen af Engels litterære notater, Analysen 
af den klassiske historiske roman, Bruddet 1848, Flaubert-analysen, Kon
kluderende, Noter, Litteraturliste. 
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Introduktion 

Litteraturens funktion 
Lukåcs' litteraturkritik er i overensstemmelse med hans marxistiske udgangs
punkt en beskæftigelse med forholdet mellem litteraturen og samfundet, altså 
en litteratursociologi. Hans beskæftigelse med litteratur er imidlertid ikke ale
ne en besjcrivelse af forholdet mellem litteratur og samfund. Den er tillige en 
angivelse af hvordan litteraturen bedst formidler de samfundsmæssige for
hold, idet denne formidling - 'i kunstnerisk regi' - for Lukåcs er litteraturens 
funktion. 
Lukåcs' litteraturkritik er på denne måde rådgivningsvirksomhed for aktive 
litterater og rådene findes ikke blot i hans polemiske småskrifter, men også i 
de mere akademiske afhandlinger, som f.eks. Den Historiske Roman, hvis 
formål udtrykkeligt er at finde ud af hvordan en historisk roman skal se ud, 
hvis den skal ha værdi i kampen mod fascismen. 
Dette litteraturstrategiske grundsynspunkt er ikke et tillæg eller supplement 
til Lukåcs' teoretiske eller konkrete undersøgelser af forholdet mellem litte
ratur og samfund; i Lukåcs' litteratursociologi er det litteraturstrategiske ind
bygget i det teoretiske begrebsapparat og det er blandt de vigtigste forudsæt
ninger for hans litterære analyser. 
Denne uadskillelighed mellem den 'udredende beskrivelse' af forholdet mellem 
litteratur og samfund o^den litteraturstrategiske bestemmelse af hvordan lit
teraturen bedst formidler de samfundsmæssige forhold, gør at Lukåcs' litte
ratursociologi - principielt - står og falder med strategiens rimelighed. 

Skrifterne om Balzac og Zola 
Ligesom Balzac dukker op mange steder - jeg havde nær sagt, alle steder - i 
Lukåcs' skrifter som exemplet på den store realismes mester, benyttes Zola 
hyppigt som priigelknabe. De mere egentlige analyser, og da først og fremmest 
af Balzac, finder man imidlertid i bogen Balzac und der franzözische Realis
mus og i det lange essay Erzählen oder beschreiben?1 

De historiske omstændigheders betydning for disse skrifter, som begge er fra 
midten af 30'erne, skal jeg lade ligge i første omgang og blot bruge dem til en 
introduktion af de vigtigste begreber i Lukåcs' litteraturkritik. Udover det 
analytiske apparat indeholder skrifterne ô m Balzac og Zola Lukåcs' grund
læggende krav til en realistisk litteratur og hans historiske forklaring på, 
hvorfor disse krav kunne honoreres i første, men ikke i anden halvdel af det 
19. århundrede. 

Realismebegrebet 
Bag Lukåcs' litterære realismebegreb, altså hans forestilling om hvad det vil 
sige at litteraturen gengiver virkeligheden, ligger det sociologiske skel mellem 

Elektronisk version af artikel i 'poetik' 28 (1976), for denne version © Forlaget Medusa 2006

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



8 

en samfundsanalyse, dej med sin blotte opregning af facts og umiddelbart re
gistrerbare fænomener mener sig objektiv^ og en samfundsanalyse, der som 
Marx' bag det umiddelbart iagttagelige finder de væsentlige samfundsmæs
sige sammenhænge, som kan forklare fremtrædelsesformerne på virkelighe
dens overflade. Lukacs skriver herom i sit tidlige hovedværk, Historie og 
Klassebevidsthed, i et afsnit fra 1919 flg.: 

»Den dialektiske totalitetsopfattelse, som tilsyneladende skiller sig så 
skarpt fra den umiddelbare virkelighed og som tilsyneladende gir et så u-
videnskabeligt billede af virkeligheden, er faktisk den eneste metode, hvor
ved man intellektuelt kan forstå og reproducere virkeligheden.« (1968, s. 
50) 

I overensstemmelse med disse formuleringer er Lukacs' krav om realisme i 
litteraturen, et krav om at digteren skal trænge bag den umiddelbare virke
ligheds overflade og afdække den objektive virkeligheds lovmæsagbsdeL.og 
ikke umiddelbart iagttagelige sammenhænge. 
Forsavidt er Lukacs' krav til litteraturen altså identisk med angivelsen af 
at samfundsbeskrivelse overhovedet må ta udgangspunkt i den kapitalistiske 
samfundst otalitet med dens 'iboende antagonisme mellem produktivkræfter 
og produktionsforhold' (1968, s. 50). Men mens det i virkelighedener sådan at 
de sociale forholds væsen skjuler sig bag en kaotisk og uigennemsigtelig frem
trædelsesform, bør det iflg. Lukacs i den kunstneriske fremstilling ikke blot 
være sådan at det væsentlige fremdrages, men sådan at fremtrædelsesformens 
mangfoldighed stedse viser hen til de samfundsmæssige forholds væsen. - Der 
er altså ikke tale om et zolask 'hjørne af naturen set gennem et temperament', 
men tværtimod, med et citat fra Balzac, om koncentreret natur, om et virke
lighedens koncentrat, hvor den givne historiske situations samfundsmæssige 
væsen udskilles. 

Individ og type 
Den kunstneriske enhed af væsen og fremtrædelsesform, de mangfoldige 
fremtrædelsesformers visen hen til samme væsentlige enhed, skabes ved hjælp 
af typen: 

»Den dybe forståelse hos Balzac for det typiske i de enkelte skikkelser, la
der på den ene side ikke det individuelle blegne, ophæver det ikke, men gør 
det tværtimod mere konkret og understreger det, samtidig med at det på 
den anden side får den enkelte skikkelses forbindelser til det samfuridsmil-
jø, hvis produkt han er, det miljø, han handler i og mod, til at træde frem, 
meget kompliceret, men dog klart og overskueligt. Men hverken det typi
ske i skikkelsen eller dens forbindelse med den samfundsmæssige omverden 
lader sig reducere til et eller andet skema. En skikkelse, hvis karakterisering 
er afrundet, handler i en konkret mangfoldighed, samfundsmæssig virkelig
hed: det er altid en samfundsudvikling i sin helhed, der er forbundet med en 
skikkelses karakterisering i dens helhed.« 

(Lukacs 1965, s. 479) 
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