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Forord 

Den ideologikritiske litteraturvidenskab, som satte sig igen- 
nem i de f ~ r s t e  år af 70ferne, har aldrig nået at hvile i ma- 
gelig bekcræftelse af én gang vundne synspunkter og indsig- 
ter. Allerede i dens fgrste manifestationer lå momenter af de 
problemstillinger, som de falgende års videre udvikling Le- 
vzgede sig ind i. Uden at gå nærmere ind på gangen i 
denne bevacgelse, uden at g0re dens koi~tinuiteter og dis- 
kontinuiteter op, kan man som to væsentlige af de nyop- 
dyrkede felter nævne dels den liistoriske, dels den social- 
psykologiske analyse af teksternes tilblivelsesbaggrund. 

Den fmlgende afhandling er et formg på at integrere 
disse to analyser i forbiiiddse med behandlingen af en 
konkret tekst, J. P. Jacobsens roman Fru Marie Grubbe. 
Det er et f o r s ~ g  på at dechiffrere teksten i delis sammen- 
hzng med forfattereiis psykiske problematik og samtidig 
undersmge denne psjkiske problematiks historiske, og det 
vil Iler ogsa sige Idassernæssige, karakter. 

Svarende til denne tilgang er den teoretiske fundering af 
analysen flerstrenget. For så vidt angår selve tekstanaly- 
sen, er ,,redskaberne1' hentet fra deri strukturelle semantik. 
Men det er en strukturel semantik, hvor de 'modeller', der 
ligger bag tekstdechiffreringen, styres af en socialhistorisk 
analyse af forfatterskabets konkrete virkelighedsbaggrund. 
Hermed undgås og overskrides den struktiirelle semaiitiks 
tendenser dds til rent irnnianentisk betydnii~gsuddra~nin~, 
dels til modeldannelse ud fra ofte ubevidste, mere eller 
mindre tilfddige abstraktioner. 

Den socidhistoriske underbygning har imidlertid som 
forudsasti~ing igen nogle ,,redskaberu til begribelse af vir- 
kelighedsstoffet. For så vidt angår de psykiske former, er 
bestemte dele af den psykoanalytiske teoridalinelse bragt i 
anvendelse, mens lokaliseringen af disse psykiske forrners 
sociale og historislte oprindelse sker ud fra iamiiiesociolo- 
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gisk faglitterat~ir. Forankringen er i sidste ende en historisk 
materialistisk lorst5else af klasseforholdene og de dermed 
sammenh~ngende livsvilk5r. 

Netop i forholdet mellem det psykoanalytiske og det 
fainiliesociologiske felt rejste historieproblemet sig. Det liar 
givet anledning til en delvis selvstændig unders0gelse, der 
forsoger at komme frem til en belysning af ~dipuskom- 
pleksets historiske status. Dens indhold tzenkes at have in- 
teresse også for dem, der ikke onsker at lægge vejen ind 
gennem J. P. Jacobsen og det 29. århundredes borgerlige 
finlitteratur for at beskzftige sig med de psykiske forholds 
sociologi og historie. 

Sivel denne delproblematik som de ~vr ige  opdyrkede 
problemstilliriger betinges af, hvilken konkret tekst og hi- 
storisk sammenhzng, der er emnet, og det er derior af be- 
tydning, at Fru Marie Grubbe ikke er en tilfældig roman. 
Er vigtigt forhold ligger naturligvis i dens placering om- 
kring 'det moderne gennembrud', ved 'den moderne litte- 
ratur~' begyndelse: romanen er en af de forste ,,durableJ' 
(Georg Brandes' karakteristik af bogen) litteraere manifes- 
tarioner af de sociale vilkår, som bliver de 'frisatte' intel- 
lektuelle melleinlag til del i det kapitalistiske danske sam- 
funds klassestruktur fra 1870'eme og fremefter. Men der 
er andet forhold i forlængelse heraf, som giver den eksem- 
plarisk værdi som analyseemne. Præcisere og mere rendyr- 
ket end nEsten riogen anden roman belyser den det fuiida- 
mentale trafk, som - omend naturligvis på forskellig måde 
- kendetegner stmstedelen af den nu læste finlitteratur: at 
deri sociale viiltelighed sxtter sig igennem som snævert 
psykologiske problemstilliiiger, derudover iortoner sig eller 
direkte fortrznges. Således står J. P. Jacobsen og Fru Marie 
Grubbe centralt i dén intimsfæreerfaringernes socialhisto- 
rie, som - ikke mindst i Danmark - måske er en af de 
nest  bærende sammeilhæng bag det 19. og 20. århundre- 
des borgerlige kulturliv. 
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Sam tidens reaktioner 
Omfanget og indholdet af den eksisterende litteratur om 
værket får man et dækkende indtryk af i antologien Om- 
kring FYM Marie Grubbe1. I farste del af denne bog findes op- 
trykt de anmeldelser og reaktioner, der umiddelbart fulgte 
romanens udgivelse. Selv om disse også beskæftiger sig 
med kompositionen, med romanen som en naturalistisk, i 
cmlagget naturvidenskabelig studie, med dens historiske 
korrekthed og med personernes lighed med virkelighedens 
mennesker, er det alligevel slående, i livor h ~ j  grad inter- 
essen tilsyneladende samler sig om stilen2. Baggrunden for 
denne retning i samtidens reaktioner er rimeligvis det reelt 
nye og anderledes i stil og fort~llemåde, som romanen re- 
præsenterer. Samtidig kan nian dog lægge mærke til, at 
den intense diskussion af de mere formelle aspekter også 
har den funktion, at de indholdsmæssige spargsmål bliver 
mindre påtraengende. Når de endelig bliver taget op, sker 
det pi4 en måde, der viser, at her ligger der en hund be- 
gravet. 

Således manifesterer der sig en ubevidst trang til at le- 
gitimere interessen for Fru Marie Grubbe. Den ytrer sig i 
en hyppig henvisning til, at skikkelsen tidligere har fæng- 
slet Holberg, Blisher og H. C. A~idersen.~ Det er konse- 
kvent den historiske skikkelses usaedvanlige livsforlab, der 
har grebet forfatterne. Bade Georg Brandes og Henrik Jæ- 
ger bruger pudsigt nok det udtryk, ar forfatteren er blevet 
fristet af Marie Grubbe-skikkelsen4, mens andre anmeldere 
varierer med, at de er blevet ,,dragetu, og med at ,,Marie 
Grubbe med sin omvexlende Livsfarelse frembyder adskil- 
ligt Tillokkende for en RomanforfatteI!"', mens endelig Carl 
Ploug konstaterer det samme ved at sige, at skikkelsen 
,,visselig (kan) friste og rcgge Faiitasieni'6. Det er tydelig, 
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at der her indirekte kommer nogle socialpsykol~giske funk- 
tionssainmenhænge mellem bogens indhold og dens læsere 
til syne, ligesom det direkte sker i en anden anmeldelse, 
der f ~ r s t  citerer Jacobsen om Marie Grubbe, der i nedvær- 
digelsen finder ,,en szlsom Nydelse", og som lidt efter 
slutter anmeldelsen med, at ,,Læseren (vil) kunne forstaa, 
at Bogen giver ham en sjelden Nydelse og en ublandet 
Tilfredshedn7. 

Idet anmeldelserne således viger uden om indholdsm~s- 
sig stillingtagen til romanen, samtidig med at de alligevel 
hele tiden ltredser om sujettet$ tilstrzluiing, kammer ingen 
ind på spurgsmålet om, hvorfor manllian er blevet tiltruk- 
ket af Marie Gmbbes ,,omvexlende Livsf0relse", og hvor- 
for læseren vil finde ,,en sjelden Nydelse". Når man kan 
undgå at stille dette ellers meget nærliggende sp0rgsmå1, 
har det sin forudsætning i de nævnte formuleringer om, 
hvordan manlhan bliver ,,fristetn, ,,drageto etc. De hen- 
l ~ g g e r  diskret, men konisekvent tiltraekningskraften alene 
til det særegne i Marie Grubbe-skikkelsen og ,,glemmeru 
helt, ar tiltrækningeii også må have en baggrund i nogle 
trzk hos samtiden og dens menneskers. At man ikke skrev 
om og vel heller ikke bevidst kunne gennemskue disse 
sammenhænge, harer med til samtiden: det er ikke en til- 
fældig ,,blindhed". 

Eftertidens opfattelser 
Hovedlinierne i den senere litteratur om Fru Marie Grubbe 
er ligeså klare som den beskrevne retning i samtidens re- 
aktion på romanen. Hvordan udviklingen i opfattelsen af 
romanen kommer til at gå, kan allerede ses udstukket i 
Georg Brandes.' anmeldelse i Def  ni t tende Aarhundrede, 
1877. Som romanens særlige fortrin fremhæver han, , a t  
Personerne helt igennem ikke blot handle i Overensstem- 
melse med Menneskenaturens almindelige Love, men som 
Born af det i lad~u~~i l reJe ,  der har fostret dem"9, hvormed 
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han mener det 17.århundrede. Disse to momenter - ,,men- 
neskenaturens almindelige Love" og det 1600-tds speci- 
fikke - går som r ~ d e  tråde igennem sekundærlitteraturens 
tematiseringer. De mange indlægi0 om, hvorvidt romanen 
er historisk korrekt, deler sig i temaerne sproghistorisk 
korrekthed, materialh~storisk korrekthed og, hvad der kal- 
des, psykologisk korrekthed. Den mest omfattende sprog- 
historiske unders~gelse er Rubows, og den autoritative re- 
deprelse for Jacobsens forhold til de historiske kilder fin- 
des hos Borup. Mens diskussionen på disse to områder er 
bundet til et ret håndgribeligt empirisk materiale, stikker 
opfattelserne af det psykologiske i hver sin retning. Georg 
Brandes skriver: ,,I denne Bog lever vort syttende Aarhun- 
drede", og ,Det er ikke moderne F~lelse som her udtale 
sig i et gammeldags Sprog"11, mens Morten Borup1" for- 
Izngelse af Jacobsens egen opfattelsei3 mener at det 17. år- 
hundredes råhed og plumphed i romanen es blevet ,,af- 
dæmpet og harmoniseret til Salonbrug". Rubow fremf~rer, 
at Marie Gnibbe er ,,en moderne forfinet Kvindeskikkelse" 
helt ulig det ,,grove sanselige Bondefruentimmer", kilderne 
fortæller om, uden at man dog kan sige at århundredet 
var således: ,Folk var i det 17. århundrede så raffinerede 
som nuomstunder", men det var på en helt anden måde: 
,,Kistoriens Marie Grubbe og Digtningens var to polart 
modsatte Skabninger"14. 

Lige så lidt som de beskrivelser, der talte om romanens 
fascinerende karakter, stiller nogen af disse unders~gelser 
egentlige sp0rgsmå.l om, hvorfor der er tale om en historisk 
rekonstruktion, hvilken funktion og baggrund den har. 
Kun Herman Bang kommer ind på det. Han gentager f ~ r s t  
de kendte vendinger om ,,Marie Grubbes lokkende Skik- 
kelse", der ,naturligt (har) ægget Forskeren (sic!) i Jacob- 
sens Per~onlighed"~~, men derefter peger han på, at figuren 
er valgt, fordi den kunne vaere ,,en Ramme om den noget 
farlige Unders~gelse, han vilde anstille. Et historisk Navn 
dzeklcer over meget (...) og Historieskriveren kan sige og 
fortælle megrt, som Romanforlatteren maa lade ucrmtaIt''l6. 
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Det forekommer, at Bang her rammer det formentlig mest 
centrale i baggrunden for den historiske ramme. Hvad man 
psykoanalytisk og bevidsthedsteoretisk kan bestemme som 
en &dan forskydnings funktion, bekræftes af det empiriske 
materiale. Den videnskabelige omhu for rekonstruktionens 
korrekthed og isaer for i kilderne at få dækning for så 
meget som muligt af figurernes psykologiske særegenheder 
udspringer af et objektivt givet legitimationsbehav i for- 
bindelse med de tabuerede seksuelle rmelser, der som det 
vil vise sig, er den primære investering i teksten fra Jacob- 
sens side. Dette ændres ikke af, at denne investering i væ- 
sentligt omfang formidles gennem en naturalistisk poetik 
og en videnskabelighed, parallel med hans botaniske stu- 
dier, der fungerer som et fo r s~g  på rationalisering og be- 
arbejdning af driftsproblematikken. Herom senere. Sam- 
tidig ned at han wger kildebelæg, peger det nemlig l-idt 
klart på den dybereliggende, ,,uvidenskabelige" drivkraft, 
at han strukturerer ud over og på tværs af det historiske 
materiale, så snart det er n~dvendigt for hans sammen- 
hæng, f.eks. i portrættet af Marie Grubbe-skikkelsenl7. 

Disse dele har Herman Bang en helt præcis fornemmelse 
af'8, ligesam hans essay i det hele taget viser, at han be- 
vidst har registreret meget af romanens seksuelle proble- 
matik. Således kan han som den eneste mene, at Jacobsen 
ikke har skildret hendes fald så skånselsl~st, som han 
burde for at være ,,objektiv"lg. 

Samtidig med at Bang kommer tæt på, hvorfor romanen 
fremtrseder som en historisk rekonstruktion, formulerer 
han en opfattelse af den, som ligger i forlængelse af den 
fmrste 'almenrnenneskeliggmrelse' hos Brandes, og som ind- 
leder en meget lang tradition for, hvordan den senere bli- 
ver læst. Hvor Brandes vil se Marie Grubbe som almen- 
menneskelig ud over den historiske distance mellem det 19. 
og det 17. århundredez0, betragter Bang relationen mellem 
romanen og ,os og vor Tid" (Bangs kursivering)21 som 
det afgsrende. ,,Os1' og ,,vor1' refererer da til 'det almene 
menne~lcc' i sa~~~riclei~. I dette spor f ~ l g e r  en bred tendens 
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i sekundærlitteraturen, hvis fællestræk er opfattelsen af 
Fru Marie Grubbe som almenmenneskelig i indhold og 
budskab. Forskellene herindenfor går så på, om romanen 
handler om kvinden i almindelighed, mennesliet i alminde- 
lighed eller livet i almindelighed; evt. det hele. 

Bang omtaler saledes Marie Grubbe simpelt hen som ,,en 
Kvinde", hvilket pr~ciseres til ,den sagende Kvinde"", 
og ,/en Kvinde, der snger ,Mandenn; Marie Grubbe synes 
undertiden ar sDge det mandligeu2" Hvis probleniatikken 
skal k~nsspecificeres - og det skal den, for Bang fornem- 
mer dens seksualitet - kan bestemmelsen af den ikke blive 
mere abstrakt. Imidlertid bevæger Henrik Jzeger sig på et 
endnu mere alment, endnu mere abstrakt niveau i sin be- 
skrivelse. Her er der ikke tale om mand og kvinde, men 
om en skildring af ,,et slet og ret. I 3921 
kombinerer Hans Brix de to planer ved at se Marie Grubbe 
som ,,en Kvinde, der gaar ind til Livetnz5, og dér erfarer 
,,Tilværelsens Afmagt"". Vi er nu blandt de ,,store" Iitte- 
raturhistorikere, og det er hoc dem, den almenmenneskelige 
abstraktion endegyldigt afl~ser de samtidige anmelderes 
mere usikre greb om, hvordan denne lidt mærkelige roman 
skal forstås. Således udbryder Vilh. Andersen efter at have 
berart rnasochisme~~ i nogle af bogens scener: ,,Ja, i denne 
Drift finder Jacobsen ikke blot noget kvindeligt erotisk, 
men noget almenmenneskeligt-religia~t"~7. 

Herfra er der i den abstrakte læsning ikke sket ændrin- 
ger, når Sv. Maller Kristensen i 1959, ud fra det samme 
citat, som Vilh. Andersen benyttede, skriver: ,,I disse ord 
ligger Jacobsens opfattelse af kvinden som et menneske- 
dyr, med lige meget vægt på ,mennesketn og på ,,dy- 
ret""28. Der f~ lge r  en beskrivelse, der konkluderer med at 
se drivkraften i Marie Grubbes liv som ,,et udtryk for 
Eros, den alherskende magt i naturen hvortil også menne- 
skelivet h~re r ,  den hemmelighedsfulde kraft som betinger 
og kræver livets fortsættelse"". Fru Marie Grtlbbe Izses 
af Maller Kristensen som udtryk for en harmonisk, usplit- 
tet karlighedsopfllttclce, livilket den ineget vanskeligt kan, 
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jfr. J ~ r g e n  Bttosens skarpt formulerede kritikgo. I den for- 
bindelse b0r man imidlertid bem~rke ,  at det ikke er ab- 
straktionen til det plan, hvor man taler om livets og kzrlig- 
hedens alinene love, der ,,er i åbenlys modstrid med roma- 
nens textU3l, der er kun Mmller Kristensens saeriige abstrak- 
tion om den harmoniske elskov, der modsiges af teksten. 

Den 'alrneng~rende' tradition inden for sekundærlitte- 
raturen, som A/i~ller Kristensen knytter an til, kan nemlig 
udmærket finde bekræftelse p5 sin opfattelse i r o m a i ~ e n ~ ~ .  
Den taler i en række forbindelser selv om kvinden i almin- 
delighed, om menneskets vilkar og om livets love. Allige- 
vel er Bttosens kritik et symptom på, hvad der trives af 
un~jagtighed i denize litteraturkritik, der trzkker angiveligt 
almene livsforhold ud af enhver tekst. Men ikke alene 
uii~jagtigheden bliver tydelig, ogsi dens tekstanalytiske 
armod: den g0r ikke i naevnevzrdigt omfang rede for 
tekstlige strukturer, men s t~ t t e r  sig på de få, udvalgte ste- 
der, hvor der i teksten findes almene livssandheder direkte 
udsagt, anens den lader det meste af resten ligge. Inden vi 
kommer lidt nærmere ind p i  den form for reaktion her- 
iinod, som Bttosen repræsenterer, skal der omtales nogle 
sidelinier i sekundacrlitteraturen, som allerede inden da 
mere eller mindre åbenlyst har sat sig ild over parafraserin- 
gen af almindeligheder. 

Georg L ~ k á c c ~ ~  kan siges at artikulere en opfattelse, der 
på sine egne belingelser integrerer de principielle momenter 
i to sekundærlitterære hovedtendenser: den, der beskzfti- 
ger sig med den historislze rekonstruktion i romanen, og 
den, der ser den som beskrivelsen af et liv, en skzbne af 
almeizmeimeskelig gyldiglied. Det sammenfattende syns- 
punkt hos Lukács er hans tese om den realistiske romans 
forfald i takt med det borgerlige sariifund4 udvikling. Her- 
udfra beskriver han Fru Marie Grubbe som et illustrativt 
eksempel på, at dette forfald kommer til udtryk i eiz ten- 
dens til privatisering af den historiske bevidsthed, til at 
det historisk-samfundsrn~ssige og det individiidt private 
falder fra hinanden. 14an ser den konstruerede historiske 
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ramme alene som en dekojrativ kulisse for den privatiserede 
l0lelsesiuldhed i Marie Grubbe-skikkelsen, hvis skzbne- 
gang i bogen han -- dog uden at uddybe det nærmere - 
henfnrer til forhold i det 19. århundredes sidste halvdel. 
Selv om det ikke komrner meget videre end hertil, ligger 
der eii vag ansats til eller i hvert fald en forudset mulig- 
hed for at konkretisere den storlinede, nærmest åndshisto- 
riske placering af romaiien, så den detailleret, i alle sine 
betydningsbaerende lag forstås i sammenhæng med de klas- 
sernæssige og historisk specifikke forhold, der er dens bag- 
grund. 

De samtidige anmeldere af Frz! Mavie Gvubbe kom hele 
tiden, mere eller mindre abenlyst, ind på den ;eggende fas- 
cination, romanen beredte dem, men uddybede aldrig præ- 
cis hvilke crzk i romanen, der var årsag til den. Godt 50 
år senere starter danne addybning af de f0lelsesmæssigt- 
driftsmzssige forhold. Karakteristisk nok Irolder man på 
samrne tid op med at tale om den ceggende fascination. Det 
skyldes klart nok, at det er seltsuelle afvigelser i den inani- 
festerede seksualitet, der nu efter Freud lader sig se. 1 1930 
finder Olle Hlolmberg bogen przget af algolagni, som han 
bestemmer som ,,lusten att plågas och lusten att plåga. 
Denne algolagni ar, sarskilt i sin passive form, på ett p i -  
fallande och for Jacobsen naturligtvis icke omedvetet satt 
utmarkande for Marie Grubbe, och dari har sakerligen Ja- 
cobsen cett något kvinnligt, något outplånligt hos hen- 
ne"S4. Han heiiviser til voldsscener i bogen, som han finder 
karakteristiske ikke blot for romanfiguren, men også for 
Jacobsen, hvilket han giver en vag forklarilig på: ,,Jacobsen 
var sjuklig, dromsk, kirlinad, inen Iangtade til1 halsa och 
kraft, och liltsom många sjukas, drömskas och forfinades 
langtan slog ackså hans over til1 at bli en langtan iclte 
endast til1 liv och virklighet utan också til1 råhet och obe- 
redd natur"S5. Retningen i denne forklaring er ikke ganske 
forkert, men den er overordentlig upræcis, limten udfly- 
dende og helt utilsrr~kkelig til konkrete analyser, bade af 
in.terne strukturer i teksten og af tekstclis liistoriske sam- 
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menhæng, der da heller ikke kommer ind i billedet. 
Algolagnibetragmiizgen bliver uddybet og detailleret i 

Frederik Nielsens disputats 195336. Fremgangsmåden bazres 
af et f o r s ~ g  på at bevise, at Jacobsen var passiv algdagni- 
ker, og at dette kom til udtryk overalt i hans værker. Som 
en sådan ,,bevisfmelse" er afhandlingen grundig, men 
netop den positivistisk farvede videnskabspraksis giver en 
af de væsendige begrænsninger: den kan påvise bestemte 
rrzek, og det g0r den med flid, men den kan ikke forklare 
Jacobsens passive algolagni med andet, end at det nu var 
hans karaktertype. Der stilles ingen hvorfor-sp~rgsmål. 
Afhandlingen forklarer således hverken lznomenets histo- 
riske, sociale og socialpsyltologiske baggrund eller dets in- 
dividualhist~riske oprindelse. Jacobsens livshistorie inddra- 
ges kun for ar bevise, at man allerede tidligt kan se ,,Iians 
anlcrg". Den meget væsentlige interesse for de psykiske 
forekornsters ~tiologi, deres oprindelsesbaggrund, som man 
finder hos Freud og psykoanalysen, savnes i den principielt 
ahistoriske tilgang. Den anvendte faglitteratur er da også 
Krafft-Ebing, der var deli f ~ r s t e  til mere gn~ndigt at for- 
mulere en konstatering og en beskrivelse af f~nornenet, og 
en E. Kretschmer, der refereres for at betragte masochismen 
som udsprunget af medfadte anlæg.37 Intet forklares her- 
med, og som Itonsekvens bliver han da også n~ldt  til, for- 
uden de algolagniske anlæg, at operere med uiorklarede 
str?rrrclser som sk~nhedssans, nobelhed, f o r n e ~ d e d . ~ ~  Det 
er alle træk, som i en psykoanalytisk masochismebetragt- 
ning kan forbindes funktionelt med den psykiske struktur, 
der videre - som det vd vise sig - kan analyseres i sin 
historiske og Massema3ssige oprindelsesbaggmnd. 

Over for teksterne viser algolagniteorien sig at vzre 
.,effektiv1'. Deirn. konstaterer tydelige ligheder mellem en 
almen algolagni og trzek i teksterne, men deres derudover 
sammenhængende strukturer og betydninger behandler den 
ikke. Der findes således ingen egentlig t~kstanalyse. 

En behandling af romanen, som kan kaldes tekstanaly- 
tisk, duklicr frjrst op i Jsrgtt~i Ottosens bog om Mogens, 
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hvor Fru Marie Grubbe også inddrages. Der fors~ges op- 
stillet noget, der kunne ligne begyndelse11 til et strukturelt 
beskrivelsesapparat,39 men det uddybes ikke videre end til 
nogle definitioner, der kun er strukturalistiske i meget vag 
forstand. Ottosen bygger ikke på nogen egentlig tekstteori. 
Det han foretager er da også nærmere en jungiansk for- 
ankret4%ymbol- og motivanalyse, der som centralmotiv 
finder ,/menneskets dualistiske konflikt, der kan komme 
til udtryk på forskellig måde, men hvis kerne i alle tilfælde 
er opfattelsen af den menneskelige natur som splittet i to 
dele: en dyrisk del (sexualiteten) og en åndelig eller sjæle- 
lig del"". Som det anerede her fremgår opfattes teksten 
som almenmenneskelig i sit indhold, forestillingen om det 
abstrakte menneske, der er splittet af en uforsonlig dualis- 
me i sin natur, går ureflekteret fra romanens selvforståelse 
ind i beskrivelsen. Men selv om denne forståelse iidgnr 
rammen, får undersngelsen trods alt vigtige strukturelle 
sammenhænge frem, idet det er tydeligt, at en gennean- 
gående tematisk mods~emingsstruktur g0r sig gældende 
overalt i romanen, såvel som i forfatterskabet i avrigt. Dog 
l ~ b e r  Ottosen hele tiden ind i vanskeligheder, idet han til 
trods for sin tilgang, der muliggar tværgående metafor- 
analyser, fastholder den realistisk-psykologiske opfattelse 
af de fiktive personer, som har keixdetegnet hele den hid- 
tidige sekundærlitteratur: der argumenteres, som om de var 
af k ~ d  og blod og ikke tekstfigurer formet i det samme 
sproglige materiale, som uiiders~gelsen ellers i andre dele 
godt lian analysere betydningsmæssigt. Dualismen står 
som et afhugget, isoleret, blot eksistent faktum. Der stilles 
ingen spnrgsmål om, livor den stammer fra, og hvorfor 
den er så gennemtrængende. Nærmest bliver den set som 
udtryk for en ontologisk mods~tning i mennesket. Begre- 
bet så upræcist og abstrakt forsvinder de relationer, der 
ikke består i lighed med grundskemaet. IIverken den tekst- 
interne dynamik elier den historiske, sarnfundsm~ssigt for- 
inede proces, som teksten er et resultat af, kommer ind i 
synsfeltet. 
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Ligesom Jacobsens roman tydeligt er formet af nogle 
bestemte historiske omstændigheder, gælder det den bc- 
r ~ r t e  sekundærlitterat~lr. Når de samtidige reaktioner n=- 
sten den-ionstrativt kredser om romanens stil og kun diskret 
signalerer, at dens tematik har en stærkt seksuel prægning, 
hænger der klart nok sammen med tidens seksualnormer. 
Bag disse kan den videre analyse finde bestemte familie- 
og klasseforhold, som er kendetegnende for det danske 
samfunds karakter og udviklingstrin på der pågaddende 
tidspunkt. 

Den anden tendens i sekzi1id2erlitteraturen, som går ind 
i isolerede detaillestudier af enkelte roinanelementers histo- 
riske korrekthed, har i sidste ende en beslægtet historisk 
baggrund. Denne form for historiske studier indgår i en 
positivistisk tenderende Iiunianistisk videnskab, der i til- 
srræbt efterfdgelse af den samtidige og tidligere naiur- 
videnskabs verifikationsksav sagte at vinde legitimitet, 
men hvis funktion ikke mindst var ideologisk - historie- 
skrivning som apologetik - og hvis erkendelsesrammer 
generelt sattes af den borgerlige klassebevidsthed og dens 
fastlåsning til de samfundsrn~ssige realforliclds irerntrai- 
den som isolerbare 'fakta'.42 Det er heller ikke tilfaildigt, 
at disse historiske studier kulminerer og ophnrer, samtidig 
med at der sker skred inden for deli positivistiske viden- 
skabsteori, og samtidig med at den borgerlige klassebe- 
vidsthed efter 1. verdenskrig oplever uddybede troværdig- 
hedskriser. 

Afviklingen af den historiske retning falder sammen 
med udviklingen af den betragtning, der tolker romanen 
ind i en almen livsfilosoferirigs rammer. Denne forståelse, 
der ligger i overensstemn~else med selvforståelsen i roma- 
nen, udspringer af de litterære kulturbæreres specifikke er- 
faringsverden: på den ene side intimsfæren, på den anden 
side cirkulationssfaren, hvor den samfundsmæssige virke- 
lighed begge steder frerntrzder som abstrakte og almene 
livsvilkår. Forskydningen inden for litteraturvidenskaben 
fra objektivistiske studier til fortolkninger i relation ude- 
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