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Harald Bache-Wiig. 

Pælen i kjØdet . Amalie Skrams FORRÅDT . 

g~~- ~~!~!!2~~-i9i92~D~Ee~i · 

I e t essay fra 1 950-åra innfører den danske lyriker og essay

ist Thorkild Bjørnvig et psykol ogisk-€i l osofisk begrep som 

det siden ofte er blitt r eferert ti l innenfor dansk littera tur

vite nskap. Det dreier seg om en psykolog isk foreteelse, e n 

bestemt måte å oppl eve mennesker og virkelighet på som ofte er 

vist oppmerksomhet i s kjønnlitteraturen , både innenfor e n 

romantisk og e n modernistisk tradisjon . Det er e n slik motiv

trad i sjon Bjørnvig gir noen r iss av. Den esteti ske idiosynkrasi 

e r e n ti l stand av pirre l ighet , av overføl somhet overfor uregel

mess ige eller frastøtende trekk ved noens el l e r noes f y s i ske 

tramtoning. Fikseringen på den avskyvek~ende detaljen kan 

stundom bli til en så ster k besettelse at den besa tte ikke går 

av veien for fysisk utsle ttelse av irritasjonskilden. Bjørn-

vig karakterise r er tilstanden slik: den er "en abnorm fØlsom

hed , forbundet med e n lige så abnorm mangel på fØ lelse . Et 

overmå l av fornemmels e , parret med e n komplet mangel på sanse lig

hed ."+ Vi kan til f Øye : Den overtydelige og etterhvert smerte

f ulle persepsjon av detalj e n trer i steden for en forståelse , 

og dermed en o pplevelse av helheten. 

Det klassiske eksemplet er Edgar Allan Poes sk rekkfortel~ing 

"The Tell-Tale Hear t" om manne n som ble morder fordi han ikke 

holdt ut det daglige synet av e n gammel manns blinde øye. 

Fl ere ganger sniker han seg inn til ma nnen om natten med e n 

lommelykt som ba re avgir en tynn strå l e , l·! en så lenge mannen 

sover og Øyet er lukket kan han ikke gjøre noe. En natt våkner 

imidlertid de n gamle og strålen fra lommelykten hviler l e nge 

på d e t defekte øyet, og dermed fylles inntrengeren etter hvert 

av et raseri som får ham til å myrde. På samme måte kon-

sentrerer Raskoln i kov seg om den gam l e damens sk itne , fettede 

hå rf l ette i mordØyeblikket, det bl ir den a vskyelige kroppen han 

dreper, og ikke mennesket . 

Se lv om konsekvensene ikke a l lt id er fullt så d ras tiske , 

spiller den es teti ske idiosynk rasi en mege t iØynefall e nde rolle 

+Bjør nvig , Thorkild: Den æstetiske i diosynkrasi . Os l o 1960 . s.l3 . 
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i Amalie Sk r ams r oman f ra 189 2, Forrådt , Især s y nes de n å 

vær e karakte ri s tisk for kaptein Riber; den ytre r seg meget 

k raftig i f ø r s l e kapittels presentas jon av ha m, og d e n utgjØr 

kjernen i hi s torien om Ribers mislykkede f o r l ove l se me d 

kvinnen Sanna . 

Under brylluppe t i første ka pi t t e l møter vi Ribe r i meget 

o pphisset tilstand. Or y ha r for s vunne t, og han ane r at ikke alt 

e r som det s kal vær e med hans unge brud , Rase riet ve nder 

seg imidlertid ikke først og frem s t mot Ory , men to eldre , 

temmelig uvedkomrrende persone r, dels onke l Pitte r "me d sin 

rødlige dinglenese" , og dels husjomfruen til Ory , jomfru Thorsen 

med sin "innfalne og fuktige munn." Helt ute av selvkontroll 

griper han fatt i den gamle dame ns hå rpynt og kryster den 

istykker, 

Hele selskapet me d de to gamle i første rekke fyller Riber 

med en i n tens fysisk avsky. Husvennene og onklene " fleper 

og snuser" sine taler ut av seg, onkel Pitter ''snØfter " og 

"henger over Riber med sin fyllegråt", han har en " tynnsprukken 

stemme" og han "snakker mer med nesen enn munnen", (Ikke helt 

ordrett gjengitt . ) Husjomfruen taler i en "tynn , lespende 

tone" og forlat e r bordet i krampegråt, Videre er Pitter "høy 

og skranglet og kroket , " mens jomfruens utseende domineres av 

en tannløs munn , kattøyne i et gult ansikt og e n strikkepinne

arm med en tynn, brunskrumpet hånd, Alt dette registreres med 

e n s merte lig tydelighet av Riber, og Øker hans raseri. 

Et annet eksempel på Ribers hypersensitive og plagsomme 

sansninger av andre menneskers fysiske framtreden finner vi 

i omtalen av selve bryllupsseremonien. Det viser seg at Ribers 

oppmerksomhet under den hellige handling fØrst og fremst har 

vært r ettet mot prestens nys, og kapteinen har midt under 

vielsen revet hånden ut av Orys for å tØrke bort spyttdråpene 

fra pannen sin . Pres ten blir så forskrekket "så jeg hørte det 

knakk i knærne hans." 

Det mest rendyrkede eksempel på estetisk overfØlsomhet hos 

Riber finner vi i den gaml e forlove l seshi storien hans. Her 

r e tter motbyde lig hets reaksjonen s eg mot en mi sformet detalj 

på en måte s om i k ke er f ramkalt av e n øyebl ikke lig s ituasjon 

og stemning ; d e n blir en permane nt tilstand . For det første 
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gjelder det Sannas Kjertelarr på kinnet, som Riber blir bedt 

om å kysse , men som isteden blir så vemmelig for ham at han 

holder på å brekke seg hver gang han ser på elet . På samme 

måten g å r elet med Sannas ikke helt sunne tenner , Selv i 

bokas møte mellom de to mange å r etter oppslaget kan ikke 

Ribe1· la være å stikle til Sannas plomber: ""De var fanden 

ikke vakre", (om noen andre kvinner) protesterte Riber, "blek

soltige tingester med d å rlige tenner . " "Haha!" lo frØken 

Sanna h å nlig ,"" 

I første omgang er det klart at Ribers monomane opptatthet 

av fysiske defekter bidrar til å tegne et psykologisk portrett 

av ham og dermed gir en av de viktigste ingrediensene i ro

manens ekteskapsdrama. Åpningsscenen viser til Ribers ustyr

lige temperament, som seinere gir Ory fØlelsen av å være sperret 

inne sammen med et villdyr, Riber blir på naturalistisk 

vis et biologisk determinert vesen, ofte i sine lidenskapers vold, 

som også eksplisitt blir knyttet til en arvelig disposisjon . 

"Nin farfar var også s lik, Jeg har arvet det etter ham , , ," 

( 4 3) 

Men Ribers fikseringer, hans overfølsomhet for det fysiske, 

gjør ham langt fra til en særmerkt og avstikkende person i 

romanens sammenheng . Tvert om rendyrker han på det banale plan 

en reaksjonsmåte, en måte å forholde seg til andre mennesker 

på, som er selve romanens kjennemerke. Den avspeiler seg på 

alle nivåer, omfatter mesteparten av det romanens personer be

visst og ubevisst beskjefti ger seg med, og også i selve måten 

de oppfattes og beskrives på. Den peker innover både mot 

innhold og framstillingsmåte , både mot personenes bevissthet og 

den ordnende fortellerbevissthet. 

Framfor alle gjelder dette naturligvi s Ory, bokas absolutte 

hovedperson , Men hos henne tar den andre retni nger og til dels 

andre former enn mannens, især er den rettet mot ekteskapspart

neren selv. F . eks . er sansningene av den sovende og snorkende 

mannen i natten etter variete-besøkene like smerteli g over

presi se som de tilsvarende hos Riber, Om Ribers sjel er fra

vær ende i denne scenen, er hans fysiske nærvær overvel dende. 

~ f å r beskrivelser av hemmet åndedrett i al l e dets nyanser: 

"en skarpt rallende lyd," "et matt grynt," "de sakte pipende stønn" og 

"innimellan smalt det i rmmnen på ham av champagnekorker som farer 

til værs ." Videre studerer Ory " hans søvndrukne , svedperlende 
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ansik t med h a l våpen munn og kan te n av den tykke tungen ut mellem 

te nne ne." " De t va r intet men ne ske me r e , bare en b l ytung , l a m 

ma s se ." (47- 48 ) 

Ribers framton ing he r e r i v i r kelig hete n e n a ns kue liggjØring 

av de n e ks is ten s ektema ken få r fo r Ory fra og med bryl lups 

na tte n : e n ume nneskelig bly tu ng ma s s e , riktigno k e nnå ikke 

l a m, men tver t om i be vege lse fo r å knuse henne. Ektemannens 

t ilnærme l s er i r omane n , b l ir i kke oppf at te t s om sådan , me n s om 

f ysi ske overgre p, kvelni ngs forsøk, e n fra stø tende berø ring 

med et fremmed l e geme : nettopp e t fremmedlegeme. Ek s empler: 

Ha n vendte sig plutselig imot henne og grep om henne med 
h e le s itt store , t unge leg eme . Ory skrek. "Ikke gjØr s ånn !" 
(20) 

"Je g kunde knuge dig til døde av 
hennes ansikt med ubendige kyss . 
idet hun stenunet sine hender mot 
me d en slik kraft, at hun tuml e t 
• • • (92) 

kjærlighet ," han bedekket 
"Slipp mig ," ropte Ory, 

hans bryst og slet sig l ø s 
over på det motsatte sete 

Riber fu l gte efter henne. Han grep hennes hånd, og trakk 
i henne, og førte plutselig .sine fingrer ned mellem Orys 
hals og kjole linning . "Du kveler mig !" ropte Ory.," (114) 

"Så du ligger altså v å ken, din stygge unge," Riber stakk 
hodet inn under omhenget og kysset henne, "Du er så våt ~ 
så Ory og tørret seg over munnen." .. "Du puffer i mi g ! 
Det gjør vondt." (120) 

I det siste tilfellet er det en viss paral lel l til Ribers 

borttørking av prestens spytt . Et kyss uten fø l e l se føles 

vått om det nå skyldes regnet ute e ller ei. Kapteinens forsØk 

på å smelte sammen med hustruen får for henne den motsa tte 

virkningen, hun opplever kroppen hans som e t truende, ube

hagelig objekt, klØften mel l om dem Øker. På samme måten er det 

sannsynlig at den kontakten som nok har eks istert mel l om dem 

før brylluppet, brister den natten Riber vil besegle den også i 

det kroppslige. Kavaleren og kameraten blir borte bak e t 

tungt, stØyende og utsondrende legeme, 

Det er imidlertid selve nøkkelen t i l den psykologiske ut

viklingen i romanen at denne ensidige opplevelsen av mannen 

ikke forblir uvilkårlige reaksjoner, noe Ory er passivt utsatt 

for. Det ser vi tydelig illustrer t i fØlgende scene fra 

slutten av Ribers ekteskapelige dØdsseilas: 

Et lett stØt bragte henne til å åpne Øi nene og ratte sig 
op . De r satt Riber og sov med albuen stØttet mo t sofaarmen 
og kinnet hvile nde i hå nden, Mellem hans knær stakk op 
spissen av den lange pipen , som måtte være glidd p å gulve t . 
Ory be t raktet ham. Le bene var fast lukket, og munnvikene 
under den blonde mu s tas jen var blitt s å underlig s ide. 
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I mellem Øiebrynene var det tre furer , den midterste 
lengere og dypere enn de to andre . Brynene var opptrukne og 
Øielokken e røde og tykke . Den brede skallepannen hadde 
s l ått folder og hans isse lyste blank . Han trakk været 
lett og lydløst . Det var for Ory, sam så hun han for 
før s te gang , så fremme d og f ora ndret forekom han henne. 
Ha n var blitt så gammel og slunke n i kinnene. (136/37) 

Den ge ronto l ogiske grundigheten i dette studiet av ma nnens 

fysiognomi forteller like mye om betrakteren som gjenstanden 

for hennes betraktning. Ory er ikke hare passivt iakttakende, 

hun sØker akt iv t etter spor av forfall, hun Ønsker å se 

mannen akkurat slik han framtrer her : som avsjelet , forfallen 

kropp, en fremmed og uvedkommende ting . I virkeligheten er 

det sitt verk hun betrakter, et produkt av den prosessen hun 

selv er drivkraften bak . 

Det er nØye samsvar mellom holdning overfor mannen som per

sepsjonen røper her, og den som kommer til uttrykk i Orys in

kvisitoriske~~rsking av mannens fortid; mannens liv og hans 

korpus b e trak tes på samme måte. I begge tilfelle er det Orys 

store, goldeøye som hvile r på ektemannen - på samme måte 

som et fordømmende Øye hviler på Ory i en drØm tidligere i 

romanen. (54) Hennes interesse for detaljene i Ribers gamle 

utskeielser, for "hver eneste enkel begivenhet", svarer til 

den dissekerende anatomiske interessen . I begge tilfelle 

søker hun mer eller mindre bevisst å drive en pæl gjennom 

kjØdet til Riber, fastholde ham i en binding til hans rent 

b i o l ogiske eksistens, lenke ham til kroppen samtidig som hun 

lenker ham til fortida. 

Det betyr at hun i siste instans ønsker å nøytralisere ham, 

holde ham fra (under) livet ved å gjØre ham ti l et objekt 

for seg selv , et motbydelig , dyrisk vesen uten livets rett. 

Vi ser også at Orys avskyreaksjoner mot ham ironisk nok vender 

seg mot nettopp slike trekk som er manne n mest motbydelig hos 

andre: forfall og alder . Og dermed må Slomen ti l sist dukke opp, 

den avskyelige havma nnen som mindre er en hallusinasjon oppstå tt 

i Ribers syke hjerne, e nn en tredimensjonal utprojisering av 

det bildet Ory søker å speile ham i: Som "ren" kropp, det vil 

i .dette tilfelle si e t skittent , slimet amfibium , en inkar-

nasjon av de t freudske "det-et". Her ikke som elementær kraft

kilde, men en uskadel i ggjort , a vvæpnet mas~ et sjødyr på land. 
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Karakteristisk nok er vesenet fo1·synt med en nese som minner 

om onke l Pi t ters , samtidi g e r det uten munn og nesten uten 

lemmer . Låner vi et begrep fra eksistens i alfilosofi e n, kan vi 

si at det te vesenet symboliserer men neske t som ren biologisk 

immanens, det e r berøvet alle sine muligheter for å nå ut over 

seg selv, berøvet både evnen til l med~ele seg og til å handle , 

tre i forbinde lse med noen el ler noe , Og den er et makabert 

skaperverk som den esteti ske idiosynkrasi er mester for, e n 

legemliggjøring av den eksistensform som bærere av denne per

verterte fØlsomheten henviser andre mennekser t il. For onkel 

Pi t t e r og jomfru Thorsen var det like umulig å meddele seg til 

og oppnå noen for stå else hos kapteinen, som det nå e r umulig for 

Riber å fo rstå seg se lv. "Jeg og du vi e r ett" sier ha n t il 

vesenet , og samtidig : "Hva vil du mig, Slome n?" 

Det er også påfallende i hvilke n grad Slomen minner om den 

runde, tykkmagede dvergen som Ory mener å få øye på da hun 

før s te gang skimter kakkelovnen i e t hjø rne av skipskahytten . 

På S lomen er "be nene ikke mer enn et kvarter hØye, og 

føttene er runde klumper. Kroppe n er bred s om en fylt sekk ." 

(149) Dessuten e r fargen som på en s e l, den nærmer seg a ltså 

sotsvart . På s amme måten som romanen jo inneholder flere drøm

mevarsler om den tragiske utgang, ser vi i et t ilsynelatende 

trivielt opptrinn med denne ovnen en me r dagklar f o regripelse 

av en seinere utvikling. Orys første handling nå r hun kommer 

ombord, er å beordre Halfdan til å slukke d e n røykuts pye nde 

ovnen, det besørger h an også så sot og aske flyter utover. Dette 

er den selvsamme ovn som litt seinere demoniseres, og som atter 

vende r tilbake til s in banale, ufarlige sk ikke lse under Halfdans 

og Orys felle s , befridde barnela tter . 

Seksualsymbolikken er åpenbar i dette til fe llet, " e n dverg 

som satt på huk med e n tykk mave s tåe nde frem melle m bene ne ," og 

episodens frampe k på det som skal komme, er like tydelig. Det 

Ory e tterhvert gjennomfØrer unde r sjØreisen , e r ne ttopp å 

slukke driften hos mannen s in i kraft av det Halfda n r epresen

ter e r: Us kyldig het, Orys førekteskapelige a nelsesløshet . 

(Dette vil b l i utdypet seinere.) Men med den konsekvens og om

kostn ing at alt blir tilsvinet og besudlet om bord og mel lom 

d em , l iksom kahyt t e n . 



- 7 -

I alle de tre, stadig rrer isolerte eg i sol erende ran son lukker Ory 

inne sammen med ektemannen i romanen , blir ovnen - og senga -

sinnbilder på truselen fra det seksuelle , hennes prisgit thet 

overfor mannens seksualbehov: Fortel lere n har g i tt Ory s ekte

skapelige rom en møbl ering og utseende som i Orys oppl evelse 

av dem understreker hennes seksua l angst , gjØr dem til erotiske 

r edselskabinetter . 

For det første blir brudekammeret av piken indirekte sammen

lig net med et gravkammer , en mell omting mellom et kapell 

og en operasjonsstue der mannen skal holde likskue over Orys 

drep t e uskyld. Og her durer det l ogisk nok en spru tende ild 

i en jernovn, som ti l overmål e r utstyrt med basune ng ler og 

dyrehoder. De t te underlige figur-naboskap er fullt av ille

varslende betydning. Det er også symptomatisk at den uskyld 

som dyrehodene truer med å for tære , i basunenglers skikkelser 

blir a v det betente og forlorne s laget. 

Boardinghouse-losjiet i London står antitetisk til det 

b l endende hvite brudevære lset. Her l ever Ory i e n fallen 

verden der bare skinnet er honnett og tillitvekkende . Ved 

nærmere gransking viser det seg at alt er ti lskitnet , mørkt og 

halvsjofelt. Dekorasjonen på kaminen, "kunstige blomster og 

broke t e fugler" s ynes å være en slags derangerte, avmattede 

utgaver av figurene som prydet det forrige ildstedet. Kunst i ge 

blomster kan ikke p lukkes for sin uskyld, og naboskapet til det 

dyriske er ikke lenger far lig. På d e tte tidspunke t finner 

også mannen seg i " sma l ras j on " og i at Dry er "uopl agt" . 

Men det brenner stadig på kaminen. 

Det b lir i mØtet med skipskahytten at seksua langsten får 

s itt sterkeste uttrykk . FØr s t i bildet av dvergen med magen 

svulmende opp mellom beina , dernest i møtet med den uhyggelige 

rotta som har tatt losji i en av skuffene under senga , den 

ekteskapelige pinebenk. Det er svært fristende å oppfatte 

"De to ringer som var fastgjort til messingbes l ag" i skuffen 

som ek teskapsringene - de nagler Dry fast ti l en saml i vskontrakt 

som for alltid har gitt rotta a dgang til Orys skuffer . 

Litt seinere, men s Ory er rømt opp på borde t "med s kjØrtene 

svøpt tett om benene ", knyttes rotta og Riber umerkelig sammen . 

Den a nsvarlige for "ammestuesnakket " som Ri ber gir skylden fo r 

hustr uens ov erspente reaksjoner , jomfru Thorsen , har nemlig sag t 
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at de o nde blir til rotter etter dØden. Angsten for rotta 

blir etter hvert fort rengt av e n bekymring for mannen, som 

Ory her faktisk ven ter på som"redningsmannen": 

Tenk om det var tilstØtt h am noe - det hendte jo ulykker 
med jernbane n, Eller han kunde være falt i vannet med de t 
san~e han skulde ombord . Kanskje hun va r blitt enke i denne 
aften. Kanskje hadde hun vær t det i flere timer alt, eller 
kanskje de t var skjedd nu for et Øieblikk siden. (110) 

"For et Øieblikk siden" - leseren må uvikår lig tenke på det 

øyeblikket 9a den redselsfulle rotta sprang fram som troll 

av eske, og~sitt underbevisste har nok Ory liknende tanker. 

Ribe rs ankomst blir imidlertid alt annet enn beroligende, 

~an er ravend e full , nesten ugjenkjenne lig for Ory , og det 

varer lenge før han, liksom en trollmann, klarer å fordrive den 

ondeånd ved å s kramle med - selvsagt - ildraken, tien han blir 

selv tilbake og griper grådig inn på brystet av kona . Orys av

visning får ham til å stille seg opp i tragisk positur og 

l egge livet sitt i hennes hender, noe tilstanden hans får 

henne til å avfeie som rene narrestreker. I siste øyeblikk 

oppfatter hun at det er dØdelig alvor , og den definitive 

sammensmeltning av dØd og seksualitet blir forhindret. 

~~~ s iden fortsetter hun å fu l lbyrde sitt verk som Ribers 

dØdsengel. Hun dreper ham som kjønnsvesen, og sørger for a t 

han mister kontakt med andre sider ved seg selv. Den knuste 

manndommen blir seinere sinnbilledlig demonstrert i Ribers 

sovende skikkelse der spissen av pipa stikker bortglemt og 

ufarlig opp mellom knærne. Her er pipa slokt og all innvendig 

varme gått ut, tilbake blir den kvelende utvendi ge heten som 

ektefellene hver for seg søker avkjØl ing for om natten. Det 

er heller ikke tilfeldig at det er de to manualene som blir 

Ribers møllesteiner . Deres funksjon er nettopp å holde den 

mannlige kraft ved like ; den Ory så effektivt stanser i sin 

utfoldelse. Hun har vendt denne kraften mot ham, gjort den til 

en blytung vekt, som er identisk med vekten av l egemet som 

hele tiden truer med å kvele Ory . 

~~!_!~!~!~!!~-=-~~!_!~~2!~~~· 

Håndvek tene har også en annen funksjon i dødsscenen. De 

understreker et sammenstøt mellom det tragiske og det trivielle 

som er karakteristisk for romanen . Vi mØtte denne sammenstillin

gen også i opptrinnet rundt selvmordsforsØket som ble avbrutt. 
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Ory ser her bare den ynkelige og narraktige drukkenbolten og 

i kke den men neskelige nØd som forklarer mannens atferd . På 

samme måte oppfatter hun det b are som uttrykk for en grense lØs 

avstumpethet og likegy ldig het når han tyr til g ymnastikk med 

manualer like etter at de har hatt en opprivende scen e . Og 

mens kapteinen legger disse vektene som e n dødens t on nasje om 

hal sen før romanens trag iske a vs lu t ning , fa ller Orys si s te , 

komplett anelses l Øse ord til ham s lik : "Jeg synes sannelig ikke 

at den gymnastikken hjelper deg noe ." Hun er totalt uten inn

levelse i ham, får bare Øye på den ytre trivialiteten der hvor 

atferden hans tydelig taler om en forpint sjel. 

Men Riber selv har e ngang vist seg like overf l atisk i fo r stå elsen 

av et menne s k e som var bundet til ham . Ser vi nærmere på 

mønsteret i hi s t o rien om ham og Sanna, er det påfal lende i hvilken 

grad den likner en trivi a lisert miniatyr av ekteskapstraged ien 

i boka. Sanna s kjer t elarr får samme betydning for forholdet 

mellom de t o som Ribers fortid for e kteskapet mellom ham og 

Ory. Sannas fordring om at han ska l kysse og elske ogs å ar r 

og plomber , svarer til Ribers Ønske om at hustruen skal godta 

og tilgi ham med alt han bærer med seg av befengt fortid og 

e l ske ham ren. Det som i den ene historien dreier seg om å 

akseptere en bestemt handlemåte , e r i den a ndre redusert til et 

spørsmå l om å godta det rent fysiske . I begge ti lfelle ser vi 

henholdsvis en tragisk og en trivialisert va riartt'av et sentral t 

Skram- tema : At bare en kjærlighet som kan godta og elske hele 

menneske~er sterk nok til å gjøre mulig e t samliv som ikke 

e nder i destruksjon og forkrøpling ; ba re den g ir mulighe t e r 

for troskap og vekst.+ 

de"" 
De t er også,likheten mellom historiene at den ene pa rten 

har l att seg trekke passivt inn i forholdet. Riber har uo v e rve i d 

g it t etter for en skj Ønn kvinnes ink l inas jon, Ory for en "kjekk " 

manns. Ikke unde rlig da at de l a ngt fra makter A e l ske he l e 

me nnesket . Tvert om blir den partielle formØrke l sen e tte r 

hvert total , del e n trer istedenfor he lhe t e n. Og iste den fo r at 

de l e n b lir forklar e t og inte gre rt i he lhe t e n gjennom fø lelsen, 

gjØr den seg evig påtreng e nde som kilde t il irritasjon f or 

fornemmelsen . 

+Dette er f.eks . hovedmotive t i s!,.-uespillet Agne te f ra 1893 . 
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Dermed er vi tilbake ved utgangspunkte t. Sammenstillingen av de 

to mislykkede forholdene viser hvor nær sammenheng det er mellom 

den estetiske idiosynkrasi, selv i Ribers primitive utfoldelse 

av den, og bokas mest tragiske lag . (Samme nblandinge n av 

etisk forargelse og fysisk frastØting får et nesten komi sk uttrykk 

i snorkescenen, der Ory opphisser seg over at mannen ikke alltid 

sover lydløst "når han altså kunde. ") Hen dette antyder at det 

også er en - forbindels e mel l om idiosynkratisk fØlsomhet s lik den 

ytrer seg i roma nen s mer hverdagslige og isolerte enkeltheter , 

og den måten den manifesterer seg på innenfor selve totalstrukturen 

i verket . I siste instans er det e n indre sammenheng mellom litte

r ær framstillingsform og tematisk innhold i romanen som det neste 

avsnittet vi l prøve å gjØre nærmere rede for . 

E'~!291!)~!}9!99!~!2· 

Vi skal nå se litt p å forholdet mellom fortellerbevissthet og 

b evisstheten hos bokas sentrale person, Ory. Det er i he lt over

veiende grad Ory som har synsvinkelen, Riber har den på ca. seks av 

romanens 155 sider, dessuten noen bipersoner i kapitlene l og 10, 

og framstillingen er autoral i e nkelte innledende avsnitt. Stort 

sett oppfattes altså virkeligheten slik den tre r fram i Orys 

bevissthet, eller snarere : mangel på bevissthet . 

Et tilsynelatende banalt eksempel på hvor konsekvent fortelleren 

lar Orys oppfatning av tingene være e nerå d ende , finner vi i ka

pittel 8 der Ory overværer utskipingen fra dokken i London, 

Ski ldringen røper at hun vet svært lite om båter og havnevesen. 

Trossa som kastes ombord blir til "noe mørkt " som faller med 

et smellende drønn på dekket av dampbåten. Under den på fØlgende 

utslusingen oppfatter hun slusemuren som et ''stengjerde og porten 

som en " revne i gjerdet" . Det er tyde lig at hun a ldri har blitt 

satt inni s luser og d e res virkemålte, det er en helt ukj e nt vir

kelighet som rulles opp foran hennes nyfikne Øyne . 

Scenen kommer altså til å illustrere at Orys uvitenhet er 

ute n grenser ikke bare når det gjelder mannens seksuelle liv , men 

også nå r det gjelder arbeids l ivet , I virkeligheten er det sen tralt 

for e n forståelse av romanen at arbeid og seksuali tet knyttes sam

me n som to sider av samme sak , mannens myndighet og effektivitet 

under arbeidet er he lt avhengig av utfol delsesmulighe tene for det 

seksuelle libido . Derfor er det logisk at Ribers selvoppholdelses

drift under nedbrytningsprosessen ytrer seg på begge o mråder : 
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For det førs t e nekter han å tilbakekalle og angre fortida , 

For det andre overlever drømmen om å svinge opp med mann

skapet , og hans siste handling blir å banke opp den formastelige 

styrmannen . Nok et bevis på den brutte kraften, men også en 

siste hevding av den; en vilje til å gå ned med fl~gget til 

topps. 

Hen foran de områder som er rom for mannens utfoldelse, står 

det for Ory en steinmur som aldri kan åpnes, som hun aldri vil 

bl i slust ut av. Tvert om ser vi hvordan hun bare kommer i 

veien ?å arbeidets plan: dekket, og forvises til oppvartning 

av Ha~an nedenunder . Hen det er også et viktig poeng at selv 

om denne mannsve rden er fremmed for henne , så er den ikke fremmed 

for hennes evner og ti l bØyelighe ter . Dette blir diskret demon

strert i opptrinnet med den manglende landgangen, trappa som 

skulle ha vært lagt ut for å skå ne Orys kvi nnelige ubehjelpe lig

het . Ory, derimot ,"grep fatt i håndtakstauene, som hang ned 

langs repsstigen , og klatret behendig opp ti l finkenettet .. " 

På samme måten trives hun utmerket på dekket, og har heller ikke 

vært p laget av sjøsyke. 

Egentlig får Amalie Skram fortalt oss en hel del om motsetningen 

mellom samfunnets oppfatning av kv innen, og kvinnen s faktiske 

mul i gheter , om motsetningen mel l om rolle og r ealitet , bare ved 

å la Ory prøve seg på leideren . Dette er da også dettopp det 

karakteristiske for den kunstneriske metoden i boka: All den 

kritiske innsikt den formid ler, skjer via iakttakelse av kropper , 

av kroppsytringer og kroppshandlinger . 

I denne forbindelse er det meget vesentlig at synsvinkelen 

hviler hos Ory, det eksi sterer et mege t spennende komplementært 

eller dia l ek ti sk forhold mel l om hennesog fortellerens iakttake l 

ser . Fortelleren har nemlig e n bevissthet om kroppen som en 

nØkkel ti l å forstå hva som skjer! og med mennesker, som Ory 

i sin uvitenhet og umodenhet er totalt blottet for . !·len nettopp 

derfor blir Ory e t glimrende mottakerapparat til å oppfange 

kroppens signaler med, hun tydeliggjør, ja, overeksponerer dem . 

Denne overeksponer ing blir selve kjernen i den visjonen om 

menneskelivet som boka rommer . Se l ve måten å iaktta på blir 

nøkk e len ti l bokas budskap. 

Nesten i fol~ av en liknelse ser vi dette demonstrert i et 

lite pinlig opptrinn, e n "episode " i middagen hos megler HØst i 

5 . kapittel . Ory er , som vi husker, oppvartet av en noe be-
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synderlig og bramfri kavaler ved navn BØhn. Den trykkede stem-

ningen rundt bordet er påtakelig , og den bli r ikke bedre 

av noen forsøk på å gjøre krus på de nygifte med kluntede skål

taler. Ory g ir sin misnØye luft i en bemerkning til side~mannen , 

en fort:t:ol.ig1et han tolker som en invitt, og dermed sØker han å 

få igang en samtale med Orys fØtter, en beinflØrt, under bordet. 

Ory undrer seg og utbryter smilende: "Jeg vil bare si Dem, at 

det er mig de sitter å sparker på , hr . BØhn." Bøhn blir hvis-

kende irettesatt av HØst, men Ory sier spØkende at det ikke er 

noe å s kjenne for . "Det gjorde slett ikke ondt må De tro. " 
opptrinnet blir avsluttet med at "Hun så sig om ved bordet og 

var glad for BØhns skyld over, at de andre ikke hadde lagt merke 

ti l denne lille scene." 

Orys glede er selvsagt grunnlØs t når forsamlingen ikke rea

gerer, er det fordi scenen er for kompromitterende til å tåle 

åpenlys oppmerksomhet. Nen ettersom Ory ikke oppfatter hva 

berøringen uttrykker, bare kjenner trykket av den , kommer hun 

ti l å blottstille den for selskapet, overeksponere den . Og denne 

hendelsen viser inn både mot opplevelsen av Riber og til Orys 

forhold til omverdenen forøvrig. Stadig demonstrerer fortelleren 

gjennom s i n figur at verden er ful l av t egn som ikke kan tydes , 

mening , kommu nikasjon, som ikke når fram , som isteden reduseres 

til sin nakn e framtredelsesform , sine fysi(ologi)ske avtrykk . 

Hen som fremmede, uforståelige hendelser blir de sanset med 

en skarphet som nettopp er tydeliggjørende, "uttrykksfull" -

også i litterær forstand. Orys uskyldinge, " rene" sinn blir 

som en hvit flate der en uk jent , "smuss i g" virkelighet kan sette 

sine fi ngeravtrykk, avtrykk som ikke hun, men leseren kan 

identifisere med desto større sikkerhet . 

Eksempler på dette er bokas mange, nesten pedantisk nøyaktige 

beskrivelser av slike uvi l kårlige kroppsytringer som fØlger av 

sterk s innsbevegel se . Vi plukker ut noe n av dem. 

Ory så sig om . Riber trommet lydløst med fingrene på bord
duken, og i den tinningen , som vendte mot henne, var det en 
rød flekk. Fru HØst satt med et stivt smil og Øinene på sin 
tallerken, og frØken Sanna syntes ikke mer den samme . De 
bleke kinn var grå som kalk , og arret så stØrre og nØrkere 
ut, ansiktet var død, bare omkring neseborene skalv det 
svakt . (61) 
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Hans hender hevet sig, og i neste nu sank de med et tungt 
ned på Orys s kuldre r, som de rystet i ubendig rase ri, mens en 
brummende lyd trengte sig frem gjennem hans vidåpne l e ber . (78) 

Smith syntes beroliget og begynte å spise med neds lagne Øine , 
men litt etter svulmet d et op i hans panne , og a nsiktet ble 
blodfylt. (89) 

Ribers ansikt , som var blitt rødt og ophisset mens han s tod 
foran Ory , fikk med et t en død , gråhvit farve . I halsen kom 
det e n lyd , som om han med møye sank noe . (117) 

Alle disse visualiseringene av opprørte sinn viser ti lbake til 

e n uforstående og derme d udeltakende Ory som bare oppfatter den 

utvendige dramatikken. Men de viser noe mer. Alle de r eagerende 

ha r det til felle s at de nettopp har mottatt dramatiske , åpn e el

ler dulgte he nvende l ser som gjør et tilsvar, e n reaksjon nødvendig 

Vi ser hvordan dette tils varet liksom lØper mot kroppen som mot 

en mur , se tter det fysiske unde r et voldsomt overtrykk , og i 

tre av tilfellene husker vi at trykket også får et fysisk utløp 

f . eks . ender Smith med å slynge innhol det av et rødvinsglass i 

ansiktet på Ribe r. 

Utløp, men knapt utløsning. På samme måten som den uheldige 

BØhn ser sitt forsØk på tilnærmelse redusert til en kropps

ytring , er det noe gjennomgående for personene i romanen at 

alt behov for ~ttrykk støter mot og strander i det fysiske, 

e ller f å r et blindt korporlig utløp. Mest tilspisset b li r 

~~~~~~~~ holder et voldsomt 

oppgjør med en sofapute for ut et kokende raseri . 

Språket synes nes ten helt maktesløst som middel til kontroll og 

av løp, hvis det da ikke nettopp brukes til å forseg le andres 

innelukking i det k roppslige . Når Ribe r skaffer si n irritasjon 

språkl ig luft, er det nesten a ll t id med ord som peker på 

irritasjonskildens ytre attributter. Ytring blir til kropps

ytring eller ytring om kropp . 

Samtidig som kommunikasjonen stundom blir korporlig , handler 

den også ofte om d et korporlige . I scenen mellom Smith og Riber 

er det hentydningen til f råtsing i ekteskapelig l ammekjØtt som 

får sinnet i kok. I middage n hos megleren krydrer verten 

konversasjonen og maten med en endel øs h i s t orie om oppkast, blod 

og galle som selskapet dels overhører , dels f inner uinteressant; 

altså igjen en var i a nt av bokas g r oteske sammenstil linger 

av tragisk og trivielt . Samtidig er også mesteparten av samta l en 

rundt bordet for øvrig en makaber studie i skinn-kommunikasjon 

der a lle ta l er forbi e lle r over hodet på hverandre, hvis da 
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samtalen ikke slår over i direkte fiendtligheter . 

Men om meglerens snakk går " tilhØrerne " hus forbi, opptrer 

som et fremmedlegeme i konversasjonen , gjør det desto sterkere 

inntrykk på leseren. Også i dette tilfelle virker den frem

medgjøring av og avstand til det fysiologiske som ellers blir 

formid let gjennom Orys naivitet . 

Aldeles bokstavelig blir denne fremmedgjøringen i den tid

ligere om t a lte fullskapsscenen , der den også er uhyre bevisst 

formid le t (også overfor l eseren) i det episke og forteller

tekniske arrangementet: 

Litt etter var det noen som stavret i trappen , og plutselig 
korn det rutsjende som et skred , som e ndte med et klask og 
e t støt av noe hårdt, hvorpå alt blev stille . 
Litt efter begynte det å røre på sig der ute. Noen kravlet 
om på gulvet og reiste sig, nærmet sig dØren og famlet på den. 

Ory venter forstyrret av angst på at noe fremmed skal vise 

seg , og mannen blir besynderlig og fremmed for henne enda lenge 

etter at han er kommet inn. FØrst når hun merker a l koholdunsten 

fra munnen hans, "forstår" hun, gjenkjenner hun mannen i ham . 

De upersonlige uttrykkene " kom det rutsjende som et skred", 

"det begynte å røre på sig " er mer enn impresjonistiske ku nst

grep , de understreker a vhumaniseringen, dernoniseringen av 

mannens skikkelse. 

Ribers ukontrollerte atferd rammer Ory ofte som plutselige og 

uforståelige mani festasjoner av noe fremmed , til og med hans 

tale kan ha e n slik virkning: "Si noe da , Aurora ," det lØd 

som et klask midt i stillheten." ( 19) (Selv tale oppfattes som 

noe fysio l ogisk) . ~en det te bidrar ikke bare til å tegne 

portrette t av et eruptivt og vansk?.lig sinn i smak av 90-åras 

i n teresse for særtilfel let , me n og~ til å eksponere den vis

jonen av forholdet menneske/kropp som gjennomtrenger verket . 

De mange voldelige utbrudd utsier at mennesket først og fremst 

er i sin biologis vold , er prisgitt fysio l ogi ske impulser 

og reaksjoner. Overalt , i stort og smått , møter vi fortel

lerens fascinas jon av ukontrollerte kroppsytringer : Om opp

kast, nysing, rødming, krampegråt, krampelatter , diar€, snor

king; svetting , frysninger, hetetokter, beruselse, og selvsag t, 

seksualitet , elding og død. + Mennesket er kroppens fange, at-

+Hoste mangler , til fjengjeld lider Else Kant i Professor 
Hieronimus av en evig , nervøs hoste. 
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skillelsen fra andre like definitiv som grensene for vårt 

legeme. 

nan samtidig er mennesket fylt av energier som sØker ut over 

den rent biologiske eksistens, som vil overskride kroppens inne

lukking i sine vegetative funksjoner og isteden bruker den som 

medium for kontakt, skapelse og mening . I bokas tragiske vis

jon av menneskene bruker de disse energiene tvert om til å 

stadfeste og forsterke hverandres innesperring i kroppens lukkede 

rom. Istedenfor å fungere som forbindelsesrele, blir kroppen 

en overopphetet akkumulator for blinde energier uten muligheter 

for avløp , bare kortslutning eller eksplosjon. 

Som et storslått bilde på en slik overoppheting og innesper

ring ser vi Orion seile inn i et stadig lumrere farvann mens u

forløste spenninger hoper seg opp på de ekteskapelige poler. 

De fysiske energier er vendt dØdelig mot seg selv, alt liv om

bord stivner i en eksplosiv, oppdemmet stillstand. 

Men ettersom båten blir et stadig tydeligere bilde på kroppen 

som et sprenglegeme for blinde spenninger, åpner det seg for 

leseren mulighet for en stadig dypere - og opplevd - innsikt i 

menneskelige drivkrefter . ~lot Orys fordØmmende og distan

serende holdning til den lammede kapteinen står fortellerens 

aksepterende og medfØlende. Fortellerens bevisste og plan

messige naivitet overfor sin figur, dvs. den fenomenologiske 

tilnærmingsmåten , blir midlet til å avdekke Orys faktiske 

uvitenhet , og samtidig midlet til å gi en fordypet erkjennelse 

av alt det hun er uvitende om. Orys uvitenhet blir det rele 

som forfatterinnens viten strømmer gjennom til leseren. 

l·len dermed kommer teksten til å peke ut over og begrense 

gyldigheten i den omtalte visjonen, den blir selv en mulighet 

for overskridelse av den innesperringen den skildrer. Dens 

utsagn har en begrenset , betinget gyldighet. 

For hva er vilkåret for at virkeligheten skal framstå, komme 

til syne slik den gjør det i boka? Vi har i den foregående 

analysen forsØkt å vise at det bokstavelig talt, rent forteller

teknisk , skyldes synsvinkelen som er anlagt, eller rettere: 

begre nsningen i denne synsvinkelen . Ory drømmer om å bli 

" skyllet op på en fremmed strand i et fremmed land, hvor 

allting var som hun hadde trodd at a llting var . " (127) For-
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muleringen er uhyre paradoksal: Ory drømmer altså om å finne 

sitt hjem i det fremmede~ De n virkelighet som stiger fram 

for henne i romanen derimot , framstår s om en defekt , deform 

og fordreid virkelighet, det blir en fallen verden fordi den 

ikke faller sammen med Orys forventinger om den , den blir en 

"gal" verden . 

Det er ofte påpekt at Amalie Skram gradvis flytter sin 

egen og leserens sympati i romanen. f.!ehs vi i de første ka[Xtlene 

opplever Ory som offerlam for den vulgære og brutale kaptein 

Riber , får Ory mot slutten dimensjoner som følelseslØs torturist 

og bØddel. Det kan ut l egges s lik a t kritikken i første omgang 

retter seg mot det som "synes", det som blir set t, mens den i 

neste omgang ret tes mot det Øyet som ser ; først mot det som 

oppfattes, dernest mot oppfatningen av det sette. Og romanen 

viser at måten dette øyet ser på i sin tur har innvirkning på 

det som betraktes, at " et drepe nde blikk" ikke bare er e n 

språklig f l oskel . 

Nen etter hvert som Ory mister sympatien, Øker også leserens 

avstand til henne , og Ory b l ir selv den fremmede i teksten, 

hennes og ikke mannens handlinger b lir uforståelige, Nettopp 

fra d et stedet hvor Ory ser mannen " som for første gang", kommer 

leseren til å se henne på samme måten. Ka rakteristisk nok får 

også Riber synsvinkelen i det siste kapitlet over neste tre 

sider, lenger enn han har hatt den sammenhengende tidligere i 

verket . Og viktigere: selv om han n å må være me r motbydelig 

for Ory e nn noensinne , er han ikke lenger b eskrevet ut ifra en 

idiosynkratisk holdning der måten han kommuniserer på blir 

viktigere enn hva han sier: ""Jeg tok nettopp bibelen for mig 

i natt ," så Riber stille." · (137) Et annet sted: " Riber spilte 

Øynene opp og det ga et sett i ham ." He r bruker fortelleren 

stående, og dermed nØytrale uttrykk , kroppsuttrykket nevnes, 

men får ingen e genverdi, blir ikke idiosynkratisk overeksponert . 

Ory behøver heller ikke lenger å konsentrere seg om delen for 

å holde hele mannen på avstand. !lun har· klart å o~skape ham 

så hele hans framtoning er blitt oppslukt av de avskyelige de-

taljene, ha!'l- framstår med a ll sin atferd i den trollhammen Ory 

har kastet på ham. Det er ikke virkeligheten som er det frem

mede, men Orys bevissthet som er fremmed for virkeligheten, 

liksom "landet " hennes er det. Og derfor kommer hun til å for

gjøre den , fremmedgjøre den, 
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Dett e kommer tydelig fram i forholdet mellom de ulike dag

drømmene som de to kjempende ektemaker har om å unnslippe 

den selvødeleggende konfliktsituas j onen. Ory har suici da l e 

drømmer om å unn s lippe, og de er laget av samme luftige stoff 

som virkelighetsbi l det hennes . Orys drøm er rent passiv; hun 

vil lØftes "opp over" virkeligheten, først fra kahytten opp p å 

det hvite solseilet , dernest skul l e sj e len he nnes svinge 

seg som e n "hvit vinge mot himmelen og bli borte i det dype 

blå." (138) Ribers drøm om flukt er like aktiv og sansebe

kreftende som hustruens er passiv og ulegemlig: 

"Nei satan annamme ! Han skulde vise dem, a t han ikke var 
noen "snild kaftein '', Han s kulde lære d em , hvor David 
kjØpte Ølet - han skulde - han skulde - han skulde hive 
dem på sjøen al l e sammen, og når de kom ti l Pencacola , 
(dette er første gang bestemmelsesstedet nevnes overhodet!) 
skulde han gi fanden i det hele og reise til indi anerne. " 
(154/55) 

Det er en meget sterk indre sammenheng mellom disse to drømmene, 

det er Orys "uskyldighet " som f år d rØmmen om indianerlivet til 

å dukke opp som det endelige paradis for Riber . Det var i 

1892 en drøm med ferske tradisjoner i norsk litteratur, og det 

er lett å tre kke fo rbinde lse n mel l om dem og Forrådt , "Pampas

kvinnen " (Farlige folk) , "Indian girl " (Samfunnets støtter): 

de t er myten om å reise ut og inn i det ubundne , grensel Øse;

hvilket både i Elsters og Skrams til fe lle bl. a , vil si en drøm 

om uhemmet utfol delse av seksualiteten . Dermed blir det også 

en forestilling om samfunnet som er helt og totalt annerledes. 

1ed andre ord: fordi seksualiteten gjøres helt fremmed og 

hjemlØs, forvises den til det helt fremmede . 

Tidligere har Ri bers l engsl er vært av e t annet og motsatt 

slag . De har ikke rommet ønske t om å la seksualite ten komme 

he l t fri , men tvert om at den erot iske driften skul l e få utvidet 

mening og oppfyllelse i samlivet med e n e l sket og "re n" kvinne. 

I Ory hadde han håpet å ha funnet denne kvinnen , e n tilbedt 

som skulle e l ske ham he l, integr ere driften i en total og menings

fylt sammenheng. Alle hans bØnner til Ory ha r oppfy l lelsen av 

denne ønskedrømmen som mål . Det innebærer bl.a. at hun må aksep

tere hans gamle, " smussige " liv , akseptere s eksualiteten. 

Hvi s hun ikk e makter det, kan hun heller ikke " renvaske " den; 

driver hun den bort, kommer den ti l bake som Bibelens urene ånd . 
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Ory er helt uten anelse om at hun selv har skylden for at 

mannen allerede som nygi~ blir utro mot henne . 

En kan fristes til å hevde at Riber opprinnelig er en rela

tivt sunn mann, NB på de vilkår samtida satte for driftsutfol

delse. Det er Ory og ikke ham som ligger under for den klassiske 

skjØge/madonna, l egeme/sjel-spli ttelsen. Riber har en sunn 

vilje til å overVinne den, på tross av at hans erfaringer som 

sjømann i hØy grad må ha bidratt til å bekrefte den . Selv om 

han elsker og tilber Ory, flytter han henne ikke opp i en annen 

og høyere verden. Tiltrekningen mot henne vender seg også 

åpent mot det erotiske. Forrådt blir dermed ikke, som debut

verket Constance Ring , et angrep på mennenes usedelighet og 

dobbeltmoral . Først og fremst vender den sitt kritiske søkelys 

mot den uskyldighet som kvinnen er satt til å representere, 

det er den som er ond og sviner verden til. Den gjØr verden 

til det "grisehuset" kapteinen snakker om da han saumfarer 

det oppbrudds~pregede skutedekket med det han tror er Orys 

sarte , "rene" blikk. For den rene blir allting urent. Boka 

avmystifiserer begrepet uskyld, uskyldighet er en farlig form for 

uvitenhet, 

Indirekte framhever boka seksualiteten som en positiv kraft , 

knytter den tydelig til menneskelig arbeid og lystbetont ut

fdldelse. 4~n det er kart at seksualiteten har meget karrige 

vi l kår på den tida og i det miljøet romanen skildrer . Det de

monstrerer fortelleren nettopp i det avsnittet som mest manifest 

bringer den opp ti l overflaten, en uhyre sentral scene i boka . 

Det dreier seg om den introduksjonen Riber gir Ory til "sider ved 

virkeligheten som også skal kjennes" (Uthevet her) Og måten som 

erotikk og sanselighet får utfolde seg på i slike variete- og 

bordellmiljØer reduserer dem til "sider ", gjØr dem til marginale 

foreteelser i virkeligheten. Som utspaltede , mørklagte og av

sidesliggende realiteter blir de også gjort fremmede , fordreid 

på samme måte som Orys bevissthet- fordreier dem. Variet~en fram

~er da også som kunstighet, eksotikk med sterke farger og andre 

overdrivelser. 

I denne forlorne halv-virkelighet er det ikke underlig a t Ory 

får bekreftet sin fr-emmedgjørende opplevelse av det seksuelle. 

Dermed er det også logisk at romanens stadig gjenkommende de

monisering av seksualiteten, fordreiningen av den henimot det 

dyr iske, når et høydepunkt her: 
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"den hvite og lueforgylte , blendende oplyste ballsalongen, 
hvor store skjønne, praktfullt klædde kvinner med nakne 
rygger og blottet bryst og ikke spor av ermer i de såkalte 
kjoleliv boltret sig rundt med de svalende legemer tett op 
til de fi nt klædde herrer i alle aldrer, mens de utstØtte 
knegg og hvin , som skar lik hyl av katter gjennem Strauss
valsens brusende toner. (49) 

Sitatet viser også meget k l art hvordan Orys oppl evelse av 

dette livet svever midt mellom lyst og avsky, he nførelse og 

forargelse. I den skarpest mulige kontrast til avs lutningens 

innestengte dØdevanne står denne ski l dringen av en Verden av 

l yst, prakt og bevegelse . Ory er "ophisset , febrilsk , sl hun 

knapt kan styre sig , med br ennende Øine og stikk i hjertet . " Med 

andre ord: Hun fØler en erotisk opphisselse som blir ambiva

lent og ubehagel ig fordi den er forbudt. Hun gjør den til noe 

utvendig og fysiologisk, til "stikk i hjertet" . Synet av man-

nens beslektede opphisselse får imidlertid raskt avsky-komponenten 

til å ta overhånd: "denne underlige , kvalme menneskelukt, 

blandet med duft av parfyme og blomster , som i varme damper steg 

op ti l dem fra det dansende mylder der nede. I hans munnviker 

hadde det ligget et matt smil , som bragte mustasjen til sak t e 

dirrende å lØfte sig op og ned " Her er vi trygt tilbake 

i idiosynkrasien . 

·~~n Orys - for henne selv - skjul te opphisselse demonstrerer 

også at den virkeligheten hun med avsky v i ser bort , dvs. bort

viser man nen til , er en uu tfol det , forkrøplet mulighet i henne 

selv . Det kommer tydelig fram seinere i romanen når hun "gripes 

av et heftig begjær efter l få beskjed om , alt han hadde bedrevet 

i den retning , alt inntil de minste detaljer." (140) Den sado

masochistiske farging av nyfikenheten er ikke til å ta feil 

av : "hun kunde føle et kvalful l t , vellystig gys ved å utmale 

sig Riber i den slags situasjoner . " Hun får utlØp for den onde 

lyst i hjertet , og for dette blir mannen straffet og fordømt 

i hennes sted. Bak masken som dydens hevnende engel kommer 

dyretrekkene fram i Orys eget ansikt. l ~ke merkelig at Aurora 

begynne r å smelte sammen med Emma, forførersken, i Ribers drøm ! 

I s like poenger ligger bokas kritiske potensiale . Den rommer 

ikke bare et angrep på en fortiende og hyklersk kvinneoppdragelse , 

men også en dyp erkjennelse av sanseligheten og e r otikken som 

livsviktig kraftfelt også for kvinnene . I e n frigjØring av 

det kroppslige ligger også en mulig frigjØring for det kroppslige , 

det lammende altfor-kroppslige som Amalie Skrams forfatter-
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skap så ofte kretser omkring. 

Episoden med trapeskunstneren i varieescenen kunne stå som 

e n vigne ttfigur ikke bare f or denne romanen , men for sentra le 

foresti llinger i Amalie Skrams kunstneriske univers. Trapes

kunstnerens flukt over avgrunnen representerer i potensert form 

drømmen om en overvinning av me nneskjesjelens trellekår under 

kroppens og bio l og iens overherredømme. Ory dvel er da også 

ved hans "trikotkledde , prektige skikke lse." Hen nettopp som 

triumf en er på s itt hØyes t e , krever a lle tings natur lige l ov

messighe t s itt, og den vakre fuglen under t ake t (jft, Orys 

"hvite vinge") reduseres til e n pipende, utstrakt klump på gul

vet . Så trag i s k katastrofal synes forbi nde l sen mellom f rihet og 

dØd , utfoldelse og undergang. Midt i svevet kan men neske a lltid 

ve nte seg e n pæl gjennom kjødet - som et dy r over fal lgraven. 

Nen glimtet av Orys beundre nde Øyne på akrobaten u nder taket 

i "Alhambra " (e t skjØnnhe tens og sanse lighete ns tempel i den 

mauriske verden) blir stående som et hå p på netthinnen. Hvi s 

utfoldelsen får slippe ut av s in ford reide og fordre iende il

l e gitimite t kan den kans kje en gang f e kraft til å bære flukten. 

så fØrer den ikke opp i Orys bleke h immel e ller inn i det fremmede 

l and, men hjem ti l en utv idet, friere og sannere virkelighet. 

Omtrent s lik har for fatteren villet se det og håpe det. Hun , 

som mer e nn noe n var offer for den, gikk i s pissen for å trekke 

u skyldig hetens trollsplint u t av Øynene på sine medsøstre. 

Det er k lart at d enne a nalysen stort sett har latt d e sam

fu nnsmessige og bevi ssthetshistori ske s amme nhe nge ne ligge. Og 

om de histori sk forklarende perspektivene stor t sett ma ng l er i 

analysen , betyr ikke d e tte at de også mangler i t eksten. Bl.a. 

er d e t meget lett å peke på forho l d ved den sosia l e s i t uasjone n 

Ory b lir plassert i som langt på vei forklarer atf erden overfor 

ma nnen. Den s kyldes ikke bare forlØyet oppdragelse , men også 

konkrete trekk ve d de vilkår hun er underkastet s om gift kvinne . 

Når hun se tter inn a ngrepet på Ribers fortid, r eduserer ham til 

et rent kroppsvesen , er det ikke minst som er forsvar mot , og 

motsvar til d en menneskelige reduks jonen e kteskapet dØmme r henne 

ti l. I det borgerlige e kteskapet ha r hu n ingen annen fu nks j o n 

e nn å være kjønn sobjekt for mannen. 

Men s like fork l a ringer l a r vi fore l Øpig ligge. En kan ial l-
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fall håpe på at den forståelsen vi har prøvd å etablere her vi l 

gjøre det lettere å bearbeide teksten historisk, påvise ulike 

bestemmelser for den og i den . Vi har prøvd å identifisere 

bevissthetsformer, Orys og fortellerens , som ligger forut for 

teks ten, men som ytrer seg i den. Den estetiske idiosynkrasien 

var en vesentlig bestanddel av disse bevissthetsformene , og 

det er kanskje nødvendig ti l sist med et par generelle bemerk

ninger om hvordan den skal forklares i t idas og romanens sammenheng . 

Antakelig er det rimelig å tolke den som et symptom , et s l ags 

sykdomstegn_ , sorr. signa liserer at gamle livsfortol kninger er "gått 

istykker" ,eJJo- mangt&~"' gyldighet for visse lag av befol kningen. 

Det karakteristiske for idiosynkrasien er jo fascinasjonen av 

detaljen , en mangel på proporsjoner som skyldes mangel på noe 

å sette den i forhold til. Det eneste en har å holde seg til 

er skår, e nkel theter . Og Skrams me tode er i over ensstemmelse 

med dette å bygge opp en ny helhet av bruddstykkene , "fenomene ne". 

FØrs t og fremst må altså det seksuelle forståes på en ny 

måte for å kunne reintegreres i oppbyggingen av en ny verden , 

verden må heles med frigjØringen av elementære driftsimpulser 

som sammenbindende kraft . Og se lv om Riber som mann har 

et mindre utspaltende forhold til det erotiske enn Ory, så 

l e ver han i en verden hvor det er en skrikende motsetning mel l om 

offisielle vurderinger av seksualitetens plass i menneskel ivet 

og den faktiske; han har også en utstrakt erfaring om dette. 

Men det e r også viktig at Ribers verden er amputert og uhel på 

a nnet vis. Som vi så det i avsnittet med indianerdrømmen, 

famler han hjelpelØst etter ordene , og mangler a ltså i meget 

hØy grad et språk, en v~rba l iserende bevissthet, og dermed 

et redskap for fortolkn i ng. Dette gjelder også andre skikkelser 

i romanen. I dens univers av deformiteter er også menneskenes 

tale defekt, syntaktisk og ellers . Alt det forvr i dde 

må forståes som framstillingen av et f ravær, en fremmedhet, som 

romanen dels gir uttrykk for, de l s gir et bidrag til å overvinne. 

Den estetiske idiosynkrasien er altså et uttrykk for mangel 

på evne til å stille opp med en forto l kning, en forståe l se av ens 

livsverden . Det mest grunnleggende av alle menneskelige behov 

kan ikke oppfyl l es. Og der hvor begripelsen av he l heten siver ut, 

oser fornemmelsen for detaljen, det gripbar e inn . Når Riber 

plutselig får et anfall av estetisk overfølsomhet i den innledende 

bryllupsscenen , skyl des det jo nettopp at han her med ett 
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ikke forstår brudens atferd , verden blir uoverskuelig og 

kaotisk ne ltopp som den syntes A svare til de lyseste for

ventninger . Likevel er det oppbyggel ig at kroppsfascinas

jonen så tydelig er stedfortredende , uttrykk for et f ravær av 

noe som nok ikke ka n bli virkeliggjort under de vilkår som 

r å r i romanen , men forhåpentligvis under andre . 
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Asfrid Svensen . 

Realismens fik s jonsunivers - virkelighetsforståelse og 

litterære grep . 

l. Innledning . 

Denne artikkelen er skrevet som del av et større arbe id, 

som først og fremst dreier seg om virkelighetsbilde t i fantas

tisk diktning. Arbeidet slutter imidlertid med e n generell 

drøfting av fiksjonsvirkelighet i episk diktning, og det 

trekkes her noen sammenlikninger me llom realistiske og fan

tas tiske former . Noe av grunnl aget for sammenl ikningen , 

og også for de n generelle drØftingen, er den presentasjonen 

av realismen i forr i ge århu ndre som gjengis her. 

Et grunnleggende synspunkt i hele arbeidet er at den 

episke fiksjonsvirkelighet er en konstruk sjon bygd over en 

konstruksjon. Den utenomlitterære virkelighet er ikke 

en usammenhengende masse av frittstående fakta ; virkelighet

e n er en mer el l er mindre sammentømret og helhetlig s truk

t ur. Den objektive materie lle og sosiale virkelighet i et 

samfunn er organisert på en mengde samordnete eller krys

sende måter. Menneskets bevissthet om verden kan oppfattes 

som et nes t e trinn i organisering av virkel igheten: vi 

kan verken sanse vår omverden eller tenke på virkeligheten 

uten å gjøre et utvalg og føye de utvalgte del ene sammen 

til en mer eller mindre sammenhengende helhe t. Diktverket 

fører denne bevissthetsprosessen videre : fiksjonens utvalg 

er langt mer begrenset og helheten langt fastere og mer 

gjennomstrukturert enn i den virkelighet som sanses eller 

erindres av en bevissthet i d en utenomlitterære verden. 

Der til kommer at virkelighetselementene er tr~nsformert til 

ord og ordsammenføyninger, og fiksjonens helhet er struktu

rert etter litterære lover, som er noe annet enn de ordnende 

prinsipper som gjør seg gjeldende i en utenomlitterær virke

lighet. 

l·lodernistisk diktning inneholder ikke sjelden en skjult 

eller å pen polemikk mot tradisjonell realistisk diktning. 

I direkte og resonnerende form komme r denn e polemikken fram 

i essays, ar tikler og intervjuuttalelser av modernistiske 

forfattere som Hans-JØrgen Nielsen og Svend Age Ma dsen , 
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og utenfor nordisk litteratur kan særlig Alain Robbe-

Grillet nevnes . De anklager realismen for å virke til

slØrende . Dels tilslør e r den at diktverket ikke e r et speil

bilde av virkeligheten, men et system av dikteriske elemen

ter fØyd sammen til en o rdne t helhet, og dels tilslører den 

a t virkeligheten utenfor litteraturen ikke er §n og ikke 

entydig , men at det fins mang e v irke lighete r og mange f unda

mentalt ul i ke måter å erkjen ne en gitt v irkelighet på . 

Slik pol emise rer Robbe-Grillet i På vej mod en ny 

roman 1 l mo t den symbolmettete og antroposentriske virkelig 

hetsskildringa i tradisjonelle realistiske romaner . Tingene 

tillegges der menneskelige egenskaper, dobbel tbetydninger 

etableres, og romanens intensjon e r å avdekke verdens dypere 

mening . Denne meningen framst illes som natur : den eksi

sterer forut for romanen og forut for de mennesker som 

opplever den. Robbe-Grillet avviser for det første at 

meningen har en slik ontologisk eksistens . Når vi skildrer 

verden ved hjelp av menneskel iggjørende metaforer, glem-

mer vi at det er våre egne fornemmelser vi projiserer ut 

i omgivelsene. 

"Jeg vil glemme, det er mig, mig alene, som fØler 
bedrøvelse eller ensomhed, disse affektive elementer v i l 
snart blive betragtet som det materielle univers' 
dybere virkelighed, den - som man siger - e neste 
virkelighed, der er værdig til at pådrage sig min op
mærksomhed . " (53) 

For det andre avviser han at diktningens oppgave er å re

produsere og tjene eksisterende tolkningssystemer og ve rdi

systemer. Diktverket er "ikke noget vidnesbyrd om nogen ydre 

virkelighed, men det er sin egen virkelighed, for sig selv." 

(143). Kravet om at diktverket skal avspeile en virkelighet 

som på forhånd foreligger fullt konstituert, blir meningsløst 

"fra det øjeblik , man indser, at ikke blot finder 
hver enkelt i verden sin egen virkelighed, men at det 
netop er i romanen virkeligheden skabes." (149 f.) 

Tilsvarende skriver Hans-Jørgen Nielsen om modernismens 

gradvise utvikling bort fra den romantisk-symbolistiske 

tradisjon. Under modernismens tredje fase er de siste rester 

av et h ierarkisk ordnet verdensbilde eliminert , og diktet b lir 

språ kspill is tedenfor erkjennelsesakt . "Sproget er jo ret 

beset de t medium , vores omverden bliver til i, når forestil

lingen om en a priorisk natur med "naturlige" værdier bort-
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falder . " 2 ) 

Min karak teristikk av realismen i forrige å rhundre bygger 

langt pl veg på den oppfatning av realismen en kan f inne 

ho s modernistiske forfattere, - me n med den vesentlige for

s kj e ll at jeg ikke dele r deres negative vurdering av rea

lismen . Den polemiske holdningen som kommer tydelig fram 

i d ere s omtale av realismen, har si n enkle historiske for

klaring; det er ikke fØrste og eneste gang en ny kunstnerisk 

strømning vender seg ank l agende mo t et etablert kunstsyn. 

Oppgjøret kan være nødvendig, men gir ikke derfor det nye 

rett i den forstand at det er bedre el l er sannere e nn det 

gamle. I mine Øyne er realismen i dens forskjellige former 

prins ipielt likeverdig med andre og vesensforskj e llige 

lit terære uttrykksformer, og jeg er ikke engang overbevist 

om at den type formsprå k som vi finner i realistisk d i ktning 

i det 19. å rhundre, har utspilt sin roll e i seriØs diktning 

i dag. 

Jeg bruker realismebegr epet dels allment - om tendenser 

(tekstelementer , metodiske grep, forståelsesformer) som en 

kan finne i litteratur fra alle tider, dels - og især -

historisk, om litterære strømninger som har utviklet og ut

foldet seg i europeisk (og ette r hvert også bl . a. amerikansk) 

litteratur fra 1700-tallet og fram ti l i dag . Realismen i 

den andre, historiske betydningen oppfatter jeg ikke som en 

sammenhengende og entydig retning; den omfatter mange nokså 

ulike perioder og retninger , som imi dlertid har det t il 

fe l les at de er o ppstått under og etter industrisamfunnets 

framveks t . Trass i alle forskjeller tror jeg at e n kan 

finne grunnleggende likheter i virkel ighetsforståelse 

i de mange realismevariantene i nye r e tid, og at denne 

virkelighe t sforståel sen har sammenheng med de dyptgripende 

forandringene i bevissthetsliv så vel som i den ytre verden 

som industria l iseri ngen medfører. 

Hos to kj e nte nyere teoretikere f inner vi fØl gende 

karakteristikk av realismen : 

uLet us start with something very simple and say that 
rea lism is 'the objective representation of contem
porary social reality . ' " 

Rene Wellek : Concepts of Criticism 

s . 240. 3 ) 
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"Den alvor lige be hand l i ng af den d agligdags v irkelig
he d, o p s tig ningen a f b red e re og so~ial t l averestående 
me nneskegrup per til gen s t a nde fo r problematisk-e k s i 
ste n t i e l fr ems tilling på den e ne s ide - i ndkorpo r e
ring e n af vilk å rlige dagligdags personer og begive n
hede r i den samtidige histot·ies sa1nlede fo rlØb, den 
his toris k b e væged e baggrund på den ande n s ide -
d e t te er e f t e r vor mening g r u ndl age t f o r den moderne 
r ealisme , [· .. :) " 
" (. .. ·) hovedke nde tegne nc på d e n franske , dvs. frem
tiaige e uro pæi s ke rea l i s me: nemlig alvorl ig gengive l s e 
a f de n s amtidig e dagl i g dags s oc i a le v irkel i g hed på 
grundlag a f de n stadige his t oriske bevægelse , [: . . J " 

Erich Aue rbach: Mime s is, s . 301 og 327 f . 4 l 

Slik We llek o g Auerbach oppfatte r realisme n, bygge r den 

a ltså på o b s ervasjon av fakti s k ute nomlitterær virke lig h e t. 

Jeg er ik ke uenig i den oppfatningen, men må l ikevel f ø ye 

til vesentlige forbehold. Ingen av d e to drøfter hva som 

er spesifikt for r ealisti s k diktning som diktning . De 

s i terte utsagnene, og likeså mye av det som ellers sies 

i de to verkene til karakterist ikk av realismen, kunne passe 

like godt på en journalistisk reportasje som på realistisk 

fiksjonslitteratur. Men det fins andre og viktigere for

skjeller mellom r e portasjen og den realistiske romanen enn 

at den ene dreier s eg om faktiske, den andre o m oppdiktete 

forhold. Fiksjonen henter nok liksom reporta s jen sitt 

stoff fra en faktisk virkelighet, men transforme rer det i langt 

større grad , slik at romanen presenterer en v irkelighet som 

på e n helt a nnen måte e nn reportasjens v irkelighet er 

formet av forfatte ren. Og d a tenker jeg ikke p å den per

sonlige preging av framstillinga s om e r f e lles for god 

diktning og god journalistikk , men på den verk s truktur som 

er bestemt av litterære lover og konvensjoner. 

Det er ingen nødvendig motsetning mel l om mimesis

synspunktet og tanken om at real ismen har sin egen poetikk 

som gjør d i ktverke t ti l noe vesensforskjellig fra r eportas j en. 

All gjengivelse av virkeligheten innebærer en tolkning -

også reportasjen, også fotografiet - , og tolkningen l igger 

bl.a. i va l g av utsnitt, valg av synsvinkel, aksentuering, 

stemn i ngsfa rging o s v. !·len diktninge n s formkrav · er s å mye 

s terkere e nn repor t a sjens at det bli r mer e nn e n grads for

s k j ell mellom de to . Diktningen utt r y kker s e g først og 

fremst g j e nnom indire kte virkemidler, g jennom f orm i vid for 

s t a nd, og d e t gode d ik t ve r k e r en gj e nnomkompo ne rt h e lhe t der 
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alle detaljer er innordnet i helheten og får sin fulle mening 

i samspill med helheten . Dette skull e i dag være selvfølge

lig inntil det banale, men akkurat når det gjelder realismen, 

kommer s like synspunkter o fte i skyggen av en mimes is-oppf a t

ning som l egger hove dvekten p å diktverkets samsvar med en 

faktisk virkelighet. 

Mot e n s lik mimesis-oppfatning vil jeg hevde a t verkets 

estetiske struktur i l ike hØy grad som detaljene r efererer 

til en ute nomlitterær virkelighet, men da som tolkning, 

ikke som avspei ling . Fiksjonsvirkel igheten eksisterer i 

s pr5 ke t og komposisjonen ; den er et system av paralleller 

og kontraster, av scene, referat og sk ildring, av nøye be

regnete he nde lser og situasjoner , av forlØp og stil lstand, 

av e t persongalleri som i sammensetning og bevegel se fØlger 

visse mønstre og som er karakterisert med b es t emt e virkemidler 

av veksle nde stemninger,osv . osv . Detalj e ne i fiksjons

virkeligheten er hentet fra utenomlitterær virkelighet: 

d e t gjelder f.eks. ordene i språket, sosiale motiver, egen

s kape r pe rsonene er utstyrt med. Hen sammensetn i ngen og re

las jonene mellom detaljene er bestemt av diktverke ts form . 

Og det er denne forme n, strukturen i det realistiske verket 

som helhet, som langt mer enn detaljene gir e n presentasjon 

av samtidig sosial v i rkelighet, for å bruke Welleks ord. 

Om denne presentasjonen er objektiv, lar seg disku tere; 

det avhenger bl.a. av hva en legge r i ordet , men dertil 

kan en nok finne store variasjoner fra forfatter til for

fatter og også fra periode til periode. Den realistiske 

perioden jeg i det følgende skal gi e n karakteristikk av , 

er den borgerlige realismen som begynner i det 18. år

hundre og når hØydepunktet i det 19. århundre. I noen 

meninger av ordet er denne realismens fiksjonsvirkelighet over

veiende ob j ek tiv, i andre ikke. Den er ikke objektiv i be

tydning nøytralt avspeilende ; dertil er iscenesettelsen 

for sterk, formdragene for markante. Denne realismen lar 

oss mØte en ordnet, g jennomorganisert v irkelighet, og fik

sjonsvirkelighetens orden er me r enn en es t eti s k orde n; den 

er uttrykk for en tolkning, en virk e lighetsforståe l se. 

Vi s kal så ta for oss noen hove dtrekk i realismen fra 

etableringsperioden i det 18. århundre fram til dens første 
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gullalder fra midte n til he nimot slutten av det 19. å r

hundre. Den karakteriserende presentas jonen av real i smen 

i denne perioden blir hånd fast sammenfa ttende og generali

serende, og de illustrerende eksemplene blir s parsomme . 

Den går ikke inn på nasjonale elle r individuelle variasjoner, 

men nØyer seg med å trekke fram noen hovedtendenser . Den 

differensierer helle r ikke i tid innenfor perioden. Karak

ter i s tikken e r me nt å gi e t skjematisk bi l de av e nslag s i deal

typisk realisme . Hvis en sammenlikner dette bildet med 

de enkelte litterære verk, vi l en sjelden e ller aldri 

f inne fullt samsv ar ; her fi ns de t utallige muligheter for 

va riasjo ner over grunnmønsteret og avv i k fra grunnmØnste ret. 

Karakteristikken bygger på vesteuropeisk diktning, først og 

fremst romandiktning, og særlig engelsk o g norsk, som er de 

nasjonallitteraturer jeg kjenner best . De fleste av s yns

punktene på realismens litterære metode vil være kjent 

fra modernistisk og strukturalistisk r ealismeteori. Det 

overordnete synspunktet e r det jeg har antydet i det fore

gående: at måten det realistiske verket organiserer 

sitt stoff på, er samtidig og uat skillelig en estetisk

litterær forming og uttrykk for e n virkelighetsforståelse . 

2. Den borgerlige realismen i det 19. århundre . 

I sin definisjon av realismen tar Wellek utga ngspunkt 

_det ha n ka ller ''noe svært enkelt"; med det mener han 

trolig den spontane og uref l ekterte opplevelse vi har av 

realistisk diktning. Slik se tt er definisjonen s annsynligvis 

dekkende for det de f leste lesere oppfatter som realistisk. 

Vi har en fornemme l se av at det real i stiske verket gir et ob

jektivt og pålitelig bilde av faktiske forhold i e n ute nom

li tterær virkelighet . Fornemmelsen kan være misvi s ende 

eller holdbar - det variere r for det første fra verk til 

verk, men for det a ndre avhenger det av hva slags fakta og 

hva s l ags objektivitet en ser etter. Det s kal vi komme 

tilbake til. Men førs t ska l vi stoppe opp ved selve for

ne mme l sen, for d e n er v iktig uansett om den er illusorisk. Det 

r ea listi ske diktve rket må skape inn trykk av trove rdighet . 

Lese r e n må få t illit til at det f ortal t e e r rime lig og 

sannsynlig, og at det ligger innenfor mulighete ne for 

vanlig erfaring . Hv i s denne tilliten og d et t e troverdighets-
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inntrykket ikke oppstår, er diktverket enten mislykt el ler 

ikke-realistisk. Samforståelsen mellom forfatter og leser er 

et grunnvilkår for realistisk diktning : den felles stil ltien

de og oftest ureflekterte overbevisningen om at den fiktive 

verden i sentrale grunntrekk gir et sant bilde av den faktiske 

virkelighet, og om at sannheten l ar seg fange inn av nettopp 

den rea listiske tilnærmingsmåten . 5 ) 

Ser en nærmere etter , finner en jo at den realistiske til

nærmingsmåten som all litterær metode er noe he lt a nnet enn 

fotografisk gjengivelse. Visse sider av den realistiske 

metode er særlig egnet til å bygge opp inn trykket av 

troverdighet, mens andre sider er egnet til å utnytte sam

forståelsen med leserne og lokke dem inn i tolkninger og 

vurderinger (særlig i samfunnsanalysen) som ikke er allment 

godtatt . 

Det er især to grep som b i drar ti l å skape troverdighet; ofte 

er de sider av samme sak. For det første bygger realistisk dikt

ning i større eller mindre grad på empirisk iakttakelse; for det 

andre konsentrerer den seg gjerne om det typiske framfor det 

spesielle. Begge deler sikter mot lesernes gjenkjennelse: 

leserne skal møte en verden de kjenner seg hjemme i. (For 

enkelhets skyld forutsettes det her og i det fØlgende at 

lesernes virkelighetsforståelse er i hovedtrekkene den samme 

som forfatterens.) En slik f ortr olig h jemmefølelse kan 

best oppnås når forfatteren observerer den virkelighet 

som er felles for han e ller henne og for de samtidig e leserne, 

velger ut noen av de trekk som stadig går igjen og derfor 

er kjent for al le, og gjør bruk av dem i diktverket. 

Sjeldne særti lf e lle kan nok forekomme også i realistisk diktning, 

men da skal de helst samle i seg en del typiske trekk, og de skal 

utfolde seg innenfor en ramme som leserne kjenner i gjen. Atypiske 

fe nomener som ikke på denne måten er bygd inn i realismen, 

vil l ett forstyrre troverdi ghets inntrykket. Realismens type

tegning, som framheves i all realismeteori , henger altså nøye 

sammen med det grunnlaget av sannsynlighet som samforståelsen med 

l eserne er funde rt på . 

Slik er da handlinga i et realistisk diktverk gjerne 

bygd opp av typiske - dvs. vanlige, hverdagslige - hendelser 

og si tuasjoner , og miljØ og persongalleri har på samme måte 
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grunndrag som er i samsvar med vanlige l ivsvilkår, samfunns

mekan~smer og sosiale roller i e n utenomlitterær virkelighet. 

Men dette er ikke nok til å gi l eserne følelse av å kjenne 

igjen s in egen virkelighet. Tvert imot kan typifiseringen 

gå så langt at den blir strektegning, og e t sterkt s tiliser t 

virkelighetsbilde gir liten virkelighetsillusjon . Det typiske 

kan nærme seg abstraksjonen. Virkelighetsbildet i en rea

listisk roman er typisk i de store dragene, men har dertil 

kjøtt på sk jelettet i form av detaljer som gir bildet farge 

og liv. Detaljene bygger ogs å i stor utstrekning på em

pirisk iakttakelse, men her blandes i s t ørre grad det særegne 

med det typiske. 

De talj e ne er en viktig del av realisme ns metode. Den 

enkelte detaljen kan virke tilfeldig og utskiftbar , men mengden 

av detaljer er i kke tilfeldig. Det er detaljene som fester 

personer og hendelser til e n handgripelig fysisk og sosial 

v irkelighet. Personene ferdes i en materiell verden d er 

års tidene skifter og vær og vekstliv med dem , der dyr og 

mennesker fØdes og dør; de har behov for mat og søvn; de tren

ger hus og klær . Noen trekk i denne materielle rammen f or 

menneskelivet er så allmenngyldige at vi gjenkjenner dem over 

ei k l Øft på årtusener som realistiske innslag i f . eks . 

kinesisk lyrikk. Andre fysiske detaljer har preg av tid og 

sosialt miljø: tingene personene omgir seg med, redskaper 

og metoder i arbeidet deres. Også andre detaljer forteller 

om det samfunn og de sosiale situasjoner personer og hen

delser hører inn i: må ten folk omgås på, måten de ordlegger 

seg på, vaner og atferdsmønstre de fØlger . Ofte har en 

stor del av detaljene tematisk betydning. Naturskildring 

kan f.eks. ha symbolsk funksjon; interiØrskildring bidrar 

til personkarakteristikken; glimtene av sosialt bes temt 

atferd hØrer inn i ei bevisst og analytisk samfunnsskildring . 

Men dertil er detaljene signaler som forteller at den f i k

tive virkeligheten i grunnleggende trekk er i samsvar med 

den virkeligheten leserne lever i . Mange av detaljene 

appellerer til sansene våre, og tilkjennegir dermed at d en 

fiktive verden liksom vår egen kan sees , høres, luktes og 

fØles . Detaljene hører inn i tids-, rom- og årsakssammen 

henger . Vi kan altså møte den realistiske fiksjonsvirkelig

heten med samme erkjennelsesapparat som vi fanger inn vår egen 
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virkelighet med . Samforståe l sen mellom lesere og forfatter 

innebærer en trygg og ofte ureflektert tillit til at sann

heten er tilgjengelig for våre sanser og vår fornuft. Den kan 

nok skjules gjennom sosiale tilsløringsmekanismer, men de 

lar seg bekjempe. Sannheten er ikke forbeholdt verken makt

havere eller visjonære. Den ligger ikke skjult dypt 

i tingenes vesen eller i en fjern overjordisk himmel; den er 

tilgjengelig for enhver. 

Detaljrealismen er et viktig ledd i formidlingen av denne 

anti-autoritære og rasjonalistiske virkelighetsforståelsen , 

men ikke den eneste . Opphopning av sansbare og velkjente 

detaljer kan vi finne også i f.eks. modernist i sk diktning, uten 

at den derfor er realistisk. ~len der er detaljene ofte lØs

revne fragmenter som ikke samler seg til noen forståelig 

helhet. Detaljene i realistisk diktning er som nevnt ordnet 

i tid og rom og årsakssammenhenger ; de hØrer inn i et fast 

ordnet og forståelig virkelighetsbilde. Relasjonene mellom 

fenomenene er dermed like viktige som det enkelte fenomenet 

for seg. Det gje lder ikke bare de mange små og hver 

for seg ubetydelige detaljene; det gjelder også de større 

elementene. Personer , hendelser, skiftende landskap, skiftende 

sosiale miljøer - enkeltvis er de tegnet med faste kon turer, 

men aldri i isol asjon; elementene er forbundet i tid og rom og 

i et nett av årsaker og virkninger som spinner seg på kryss 

og tvers , ofte i innfløkte og uoversiktlige forgreininger, 

men alltid rasjonelt oppfattet. 

Den realistiske forfatteren trenger god plass for å 

kunne bygge opp disse relasjonene og la dem utfolde seg 

fritt og synlig . Derfor er det med romanen realismen først 

vokser fram ; den har omfang og smidighet nok for både 

detaljrikdommen og den langsomme oppbyggingen av de store 

linjer, det vide perspektiv. I den typiske realistiske roman 

i forrige århundre finner vi bredde og romslighet : lange 

spenn i tid og rom, stort persongalleri , ulike sosiale miljØ

er. 

Nå er jo ikke denne spennvidden noe nytt som innføres 

med den gryende realismen på 17- og 1800-tallet ; vi finner 

den f . eks. hos Shakespeare, og r~1tisk diktning har den ofte 

i utpreget grad . Men relasjonene i det romantiske diktverket 
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er ikke rasjonelt oppfattet, og enkeltfenomenene har ikke 

realismens faste konturer . Det som i Jan v~ Huysums Blomster

stykke knytter kunstnere fra ulike tidsaldre sammen, er et 

dunkelt åndsslek tskap som intuisjonen, men ikke fornuften 

kan fatte . Fausts utforskning av verden ved Mefistos hjelp 

er en reise i historien og i mange riker , men samtidig i 

dypene av hans eget sinn . Psyke og omverden, fortid og 

nåtid flyter grenseløst over i hverandre. Når Tom Jones 

i Fieldings roman fra 1749 drar ut i verden og erobrer sin 

framtid og sin identitet, er det derimot en reise i et sam

tidig England , et møte med mange lag av det enge lske sam

funnet og en lang rekke mennesketyper som levendegjør 

seder og skikker i de ulike miljøene . Tom Jones utforsker 

derti l den nokså nære fortid og får oppklart mys t eriet 

omkring hans eget opphav . Sl vel den pikareske reiseskil

dringa som lØsningen på intrigen sikter mot kartlegging av 

fakta: skjulte opplysninger trekkes fram i dagen , og 1700-

tallets engelske samfunnsvirkelighet bygges opp litt ette r 

litt som en sammenhengende helhet. 

Reiser inngår ikke i alle realismens romaner (skjØnt nok 

i ganske mange av dem), men sprangene i rom fi nner vi 

i en stor del av dem. Sprangene er ikke alltid så lange; 

Kielland nøyer seg f.eks. ofte med l la skueplassen for 

handlinga veksle mel l om forskjellige deler av samme by . /-len 

også slike små sprang er viktige . For det første gir de fik 

sjonens virkelighet utstrekning og åpenhet. Det er ikke 

nok for forfatteren å la oss ane at det som foregir i ett hus 

eller i ett sinn, er styrt av krefter utenfor ; vi får også se 

på nært hold noen av de som er med og trekker i trådene . For 

det andre er sprangene i rom samtidig sprang i sosiale miljØer , 

sprang som lar oss møte ul ik e klasser og dertil ulike kul tur

mønstre og livsformer. Miljøene er kon t rastert, men for

bundet med en mengde synlige og usynlige tråder . Handlinga 

lar noen av personene ferdes på kryss og tvers av miljØene s lik 

at interaksjon oppstår og maktforhold kommer til syne. Handlinga 

går gjerne over mange år , og ofte er tilbakeblikk til fortida 

innflettet . Slik får utviklingsprosesser tid til å modnes, 

og årsakssammenhenger avdekkes . 

Sammenlikner vi fabelen i forskjellige verk og hos for-
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skjellige forfattere, er ulikhetene iØynefa l lende . Den kan 

f.eks. vær e et enkelt og hverdagslig hendelsesforlØp som er 

kronologisk gjengitt (En glad gut ) e l ler den kan være et 

innflØk t mønster av sammenvevde parallellhandlinger, med til

bakeblikk og frampek , med intriger, mystifikasjoner, forviklin

ger og sammentreff (Dickens ' Bleak House). Felles for disse 

ytterpunktene er imidlertid orden og r a sjona li tet . Enkelt

hendel sene i forløpet er tømret sammen til e n helhet uten 

løse tråder . Den enkel te begivenhet trekker a ndre etter seg, 

og litt etter lit t dannes mønstre som binder handlingsbrokkene 

sammen i en helhet som når verket slutter er blitt k l ar , 

overskue lig og forståe lig. Individets s å vel som ~mfunnets 

liv er unde rlag t faste l over som kan være u synlige innenfor 

øyeblikkets kaotiske mangfo ld, men som kommer til syne i 

det lange løp. S lutten på verket oppklarer al l e mysterier, 

binder alle l edd i årsakskjeden sammen, og skaper kontinui-

tet me llom fortid og nåtid , i en linje som dessuten ofte 

trekkes et stykke videre utover i framtida. Slutten kan 

være tragisk elle r lykkelig, men i begge tilfelle bekre fter 

den en universel l orden: virkelig he ten er he l, samme nhengende 

og ras j o nel t forståe lig. 

Årsakene s om ligger under hendelsene, er for en stor del 

av sosial art, direk t e elle r indirek te. s osiale konflik ter 

står i sentrum for handlinga, og samfunnskrefte r gjør seg 

g jeldende i de mest private og in time forhold. Realistene 

setter problemer under debatt , og protesterer mot åpenbar 

sosial urett som maktmi sbruk, klasseforskjell, fattigdom, 

utbytting og undertrykkelse av de svake , foreldete og 

forsteinete samfunnsinstitusjoner , osv . Det samme gjorde til 

tider forfatterne under opplysningstida og romantikken. Men 

erkjennelsen av samfunnets makt og innflytelse går mye lenger 

under realismen; opplevel sen av mennesket som et sosialt 

vesen er gans ke annerledes fundamental enn under r omantikken 

og ganske annerledes ·problemfylt e nn under opplysningstida. 

Denne opplevelsen innebærer ikke at mennesket er sett som e t 

rei n t samfunnsprodukt, men nok at samfunnets forming av 

individet griper nokså dypt . Realistisk diktning understreker 

sterkt den betydning de ytre livsvilkår har, og hvordan sam

fu nnet er t i l stede i hver situasjon personene møter , hver 
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s i nnstilstand de opplever : Det er til stede gjennom virkningene 

av arbeid, Økonomi og personenes sosiale plassering, men 

dessuten og like sterkt gjennom normer, konvensjoner, språk , 

ideologisk bestemte verdier, forståelsesformer og holdninger. 

S l ik har samfunnet synlig og usynlig makt til l styre menneske

ne : det gjør seg gjeldende i kjærlighet og vennskap, i barns 

utviklingsvilkår og i forholdet mellom generasjonene , i de 

mål og verd ier mennesket· arbeider fram mot og de hindringer de 

møter. 

Ett av de litterære virkemidler som formidler denne opp

levelsen av samfunnet som noe allestedsnærværende , er 

typetegningen. Den tjener altså et dobbelt formål: som 

nevnt ovenfor bidrar den til å skape en fØlelse av gjenkjennelse 

hos l eserne , men dertil er den uttrykk for et samfunns- og 

menneskesyn . Mens 1700-tallsdiktning stiller opp psykologiske 

typer - den gjerrige, den stundesløse osv . - tegner realis

men i det 19 . århundre det sosialt typiske - i hendelser og 

situasjoner , i menneskers ytre atferd og indre reaksjoner, 

i persongrupperinger og mi l jøkonstellasjoner, i tidsbilde. 

Det typiske samler det generelle og det spesielle i seg. 

Karakteristisk for realistisk samfunnsskildring er presis 

differensieri ng og konkretisering ; samfunnet blir ikke 

framsti l t som en ansiktslØs skjebnemakt . Hva slags samfunn 

verkene tegner, varierer derimot nokså mye fra forfatter til 

forfatter og fra land til land, og jeg kan ikke gå inn på 

variantene her . Den historiske situasjon - bl.a. produk

sjonssystem, klassestruktur og politiske forhold - var 

sl pass ulik i f.eks . Frankrike, England, Danmark og Norge 

at samfunnsbildet må bli forskjellig i samtidsromaner av 

Balzac, Dickens,Henrik Pontoppidan og Jonas Lie . Men felles 

for disse og andre forfattere er at de retter søkelyset mot 

bestemte misforhold i samfunnet, og samtidig i større el ler 

mindre grad ser dem i sammenheng med andre sider av samfunns

strukturen . Samfunnet er oppfattet som et sammenhengende 

system med konkrete særdrag . Derfor e r utstrekningen i rom 

og tid så viktig i realismens litterære teknikk, fordi den 

g ir grunnlag for allsidig belysning av forskjellige deler av 

samfunnssystemet og dets funksjonsmåter . 

Felles for de fleste av realismens forfattere er også 

at de oppfatter samfunnets allestedsnærværende makt som noe 



- 35 -

svært problemfylt, til tider tragisk. Hele samfunnet er 

grunnlagt på urett og undertrykkelse, derfor må samfunnets 

innvirkning på menneskenes liv i stort og smått bli nedbrytende . 

Men årsakene til den grunnleggende uretten er igjen for

skjellige . Noen kan især se årsakene i et gammelt, utlevd 

standsvelde (adelsvelde i England, embetsmannsvelde i Norge), 

andre i framvoksende industrialisme og kapitalisme. 

Derfor må også motverdier og motkrefter mot det etab

lerte samfunnssystemet bli forskjellige fra forfatter til 

forfatter . Balzac søker tilbake til det fØrindustrielle, 

fØydalt pregete samfunnet for å finne det gode liv, mens en 

rekke andre forfattere solidariserer seg med demokratiserings

prosesser som lar undertrykte stender og klasser få del i 

menneskeverdige livsvilkår. Representanter for proletariatet 

opptrer sporadisk og skildres gjerne med sympati, men en 

viss distanse, mens småborgerskapet står langt mer sentralt . 

Det er i denne klassen Dickens finner sine grunnverdier, og 

også hos andre er den ofte tegnet med velvilje(noe som sjØl

sagt i kke betyr at alle klassens medlemmer er skildret 

som tiltalende). I Kiellands diktning er ikke sjelden 

bØndene verdibærere, mens Garborg viser at klasseforskjeller 

og sosiale konflikter gjør seg like sterkt gjeldende blant 

bønder som blant byfolk. Holdningen til den nye industrien 

og det nye handelsborgerskapet er ofte tvetydig, men gene

relt kan det vel sies at holdningene ofte blir mer og mer 

avvisende jo lenger de nye næringsdrivende f·jerner seg fra 

småborgerskapet og jo klarere de tar steget over i en over

klasse av rike og mektige storborgere. 

På overflaten kan altså realismen bare med sterke modi

fikasjoner sies å være borgerskapets diktning. Forfatterne 

har ofte borgerlig bakgrunn i en eller annen forstand 

men de tar parti mot de mektige innen så vel gammel borger

stand som nytt borgerskap, og svært ofte også mot den dypt

gripende omformingen av samfunnet som kapitalistisk industria

lisering medførte og som borgerskapet sto i spissen for. 

Under overflaten kan jo diktningen likevel være i 

samsvar med den utviklinga den søker å motarbeide. Delvis 

tror jeg det er tilfelle i realismens diktning, uten at jeg 

her kan gå inn på noen breiere drØfting av forholdet mellom 
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konformisme og opprør i realismens holdninger til samfunnet. 6 ) 

La meg bare kort slå fast at realismen neppe v i lle oppstått uten 

den sterke omstruktureringen av samfunnet som tok fart fra 

forrige århundre av , uten borgerstandens nye sjølk jensle , ute~ 

ideene fra den borger lige franske revolusjon, uten libera

listiske og positivistiske strømninger i næringsliv , filosof i 

og vitenskap . Den marxistiske betegnelsen "krit isk borgerlig 

realisme"mener jeg derfor e r holdbar. Realismen er på 

en rekke måter betinget og formet av den klassen og den hi

storiske utviklinga den vender seg mot, og støtter på noen 

måter utviklinga samtid ig som de r efser den . 

Sammenvevd og i brytning med de sosiale kreftene som 

virker i r ealismen s univers, f inner vi mater]elle og psy

kologi ske krefter, men d e sosia l e er gjerne mest framtrede nde. 

I vesteuropeisk real isme i det 19 . århundre har subjektiv 

psykologisk virkelighet vanligvis verken samme plass e ller 

samme tyngde som den sosiale . Dybdeboring i den individuel le 

psyke hØrer seinere perioder og litterære strømninger til . 

Reali smens forfattere ser nok også inn i sine personer, men 

mest i raske glimt; de er mer opptatt av samspillet mellom 

mennesker enn av det indre dramaet i enkeltmennesket . Der -

med er ikke sagt at P.Et"SOnskildringa · trenger være unyansert, 

men metoden er en annen enn f.eks. i nyromantikkens psyko

logiske romaner. Individets indre liv viser seg i st:ørre g r ad gjen-

r~ virkninger i en ytre,sansbar v~rden :Personene viser hvem de 

e r gjennom måten de forholder seg til omverdenen på - så 

vel til tingene de er omgitt av som til andre mennesker. 7 ) 

Og menneskesinnets mangfoldighet viser seg iallfall hos 

noen forfat t ere snarere gjennom en uuttØmmelig variasjonsbredd e 

i persongal leriet enn gjennom konsentrasjon om det sammen

satte sjelel i vet hos en person. I vrimmelen av bipersoner 

i Dickens ' romane r er ingen anonyme og ingen likner hver

andre ; det tilfeldigste bybud får seg tildelt sine markante 

særdrag i forbifarten , og alle personer bidrar ti l den inn

s i kt verkene gir i menneskets vesen og væremåte . 

- Individets egenart , bevissthet og vilje er altså på 

ingen måte uten betydning i realistisk diktning. Tvert imot, 

det er vel he ller slik at forfatterne har en forholdsvis uref-
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lektert tro på de muligheter som ligger i individets bevissthetsliv, 

og derfor ikke stopper opp ved det fordi andre problemer pres

ser på. Først mot s lutten av århundret opplever forfatterne 

individets psykologiske problemer med full tyngde, men da 

forand rer de litterære metoder seg , og strukturen i fiktive 

virkelighetsbilder med dem. 

Realismens tillit ti l den individuelle identitet er 

samtidig en tillit til mennesket som naturvesen. Og naturen 

trer fram som fundamentalt god i realistisk diktning; den er 

en kilde til sunnhet, renhet, styrke og vitalitet. I norske 

romaner i 1880-åra ser vi ofte poengterte kontrasteringer av 

natur og kultur: havet eller fjellet kontra byen , bondens 

enkle liv kontra embetsstandens falske dannelsesferniss. 8 l 

I det langt mer gjennomindustrialiserte England er naturen kuet 

av en sjuk sivilisasjon. I Dickens' diktning gjØr den 

seg ofte gjeldende gjennom motangrep, og det hender de 

blir destruktive. Vi mØter naturen gjennom tåka som 

legger seg over London og trenger inn i Chancery Court der 

de endeløse rettsforhandlingene pågår (Bl eak House), og 

gjennom stormen over Yarmouth som tar den fordervete over

klassegutten Steerforths liv (David Copperfield) . 

Men menneskets naturgi tte vitalitet er ikke overvunnet, 

heller ikke i Dickens' engelske virkelighet. Enkeltmennesket 

kan nok knekkes , og patetiske ski ldringer av lidende, sjuke 

og dØende individer som er blitt ofre for samfunnsuretten 

finner vi hyppig i periodens litteratur. Men sentimentaliteten 

i skildringa røper at disse skjebnene ikke er opplevd innen

fra; skikkelser som Dickens ' Little Ne ll og Kiellands 

Marianne sypike er e n slags retoriske eksempler som skal vekke 

moralsk patos; de er ikke uttrykk for et deterministisk 

menneskesyn. Dessuten er de ikke moralsk Ødelagt, og mye 

av sentimentaliteten ligger vel nettopp i utmalinga av lidende 

uskyld . Me n flertallet av realismens romanpersoner har også 

sin livsevne i behold. Den viser seg i individuelle e ien

dommeligheter som er generøst fordelt på helter og skurker : 

kroppslige særdrag, fakter, mimikk, vaner , munnhell . Uriah 

Heeps klamme h e nder og slangeaktige kroppsvridninger er l ike 

minneve rdige som Mr . Micawbers stadige ''Something will turn 

up" (David Copperfield), f ru Garmans matorgier og gudelige 

sørgmodighet er s kildret like velopplagt som Richard Garma n s 
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c hevalereske omgang med ridehester og årgangsviner og 

hans tota l e og lykkelige uvi t e nhe t om penges aker . Den 

realis ti ske forfatter lar sin fa ntasi og skriveg lede lyse 

over sky l dige og uskyldi ge når hver person p å denne må t e n 

s tiger fram med sin egenart , og e n slik form for perso n

ka r akteristikk er u ttrykk for et menneskes yn. 

Troen på me nneske ts liv sevne viser seg også i egenskaper 

s om fort r innsvis opptrer hos verdibære rne blant personene: 

e n e kthe t, e n evne til å være seg sjøl p l tve r s av al le 

sosia l e konvensjoner og rollespill, e n tillit ti l egen 

dømmekraft og intuisjon. Også disse personene ka n miste 

det trygge tyngdepu nkte t d e har i seg sjøl, men ofte 

finner de de t igjen. Handlinga s lutter ikke sjelden med at 

sentrale personer finner s in e g e n v eg ute n lenge r l l a seg 

påvirke av samfunnets kuns tige norme r og f a lske verdier. 

De t motsatte - at d e nne v egen blir blokke rt - s kjer imidle r

tid like ofte, for pessimismen i samfunnssynet er ikke 

mindre sterk enn o ptimi smen i menneskesynet. Jonas Lie 

l ar sin Inger Johanna seire (Familie n p å Gilj e ) ,me n s 

Nikol ai til s lut t dømmes for d rap (Livsslaven) .Hen også 

Nikolai er f undamenta lt u s kadd; samfunne t og ikke ha n er 

sky l d i d e t s om skjer . 

Ne nneskets na turgitte livskraf t og egenart - sl vel den 

moral ske integrite t hos verdibærerne som de karakte r i s

tisk e sær drag som alle er tild e lt - viser s eg altså i det 

ytre, s om obj ektive fakta . Nenne ske t e r e t stykke natur 

som kan observeres og ut forskes på samme må te som andre d e ler 

av naturen. Derfor kan J onas Lie i et velk j e n t avsnitt av 

Familie n p l Gilj e l a Grip uttrykke e n menneskel ig livsfilo 

sofi i betraktn i ngene om fjel lbjØrka : de "krogede , ind

seige Bjerkevidier" er seg sjØl, og d e fortell er om nature ns 

udrepelige vitalitet, men samme natur lever i menneskene 

bak de sos i ale roller d e spiller . 

1-la t eriell og psykologisk virkelighet henger sammen, 

som ulike sider a v samme s kaperverk. Samme vilje ti l liv 

ytrer s eg i all organisk natur , og kronglebjØrke r og menne s k er 

har san~e evne til å hevde s in identitet trass i karrig e 

vilkår. liva denne identiteten og denne l ivskraften egen tlig 

b unne r i , e r spørsmål som realis men sjelden tar opp . For-
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fatterne liksom naturvitenskapsmennene nØyer seg med l 

kartlegge livsprosessene gjennom de ytre utslag de gir 

seg , og prøver ikke å trenge inn ti l live t s ind r e 

hemmelighet . 

Derfor er ikke metafysiske krefter pl spill i rea lis-

mens fiksjonsvirkelighet . Noen av realismens forfattere 

er personlig kristne , noen er a teister el l er agnostikere, 

og livssynet kan s l å ut innenfor verke nes samfunnsbilde og 

personkarakteristikk - i holdningen ti l religiøse institu

sjoner og normer, troende og vantro personer osv . Hen det 

slår i kke ut i virkelighetsforståelsen~Gud griper ikke inn 

i den j ordi ske , objekt i ve v i rkelighet. Alt som sk j e r 

der, er underlagt årsakslover som er rasjonelt forståelige 

og tilgjengelige for menneskets utforsking . 

Kravet om objektivitet i forfatterho ldningen reises mest 

poeng tert i naturalismens program, og koples der ekspli

s i tt sammen med naturvitenskapelig metode. Forfatteren 

skal utforske den menneskelige vi rke l ighet l i ksom fysikeren 

og zoologen utforsker naturen. Den utpregete realisme over

holder ikke objektivitetskravet så strengt som den utpregete 

naturalisme : forfatter-temperamentet - som også Taine 

innrømmet e n viss plass i diktningen - får i større grad 

fargelegge framstillinga, gjennom f.eks. personlig s t il , 

for t el l erkommentarer og iØynefallende komposisjon (poeng

terte kontraster og paralleller, arrangerte intriger og 

sammentreff , dramatiske scener osv . ) . !•len en g r u nnleggende 

objek tivitet i forfatterholdningen finner vi også i realis

tisk diktning: Real i ster og naturalister har samme tro på 

at virkel i g het og sannhet kan fanges i nn gjennom enpiriske 

studier og gjennom d ik tning der fiksjonens subjektivitet 

tØyles av respekt for fakta . 

S lik er da realismens fiks jonsvirkel i ghet et sammenhengende 

og fast oppbygd univers , som gir leserne en trygg følelse av 

at v irkeligheten er oversiktlig, forståelig og meningsfylt . 

Diktningen protesterer nok mot grelle mis forho ld i samfunnet, 

og ti l tider mot hele samfunnssystemet, men bak og utenom 

samfunnet fins en sunn organisk sammenhengende verdensorden 

som er urokket . Realismen viser ingen ontologisk usikkerhet -

ingen tvil på at fenomenene eksis terer og at mennesket kan 
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erkjenne dem. Den viser heller ingen usikkerhet i verdisyn: 

skjønt mange vurderinger veksler med skiftende samfunnsforhold, 

med forvirring og konflikt som resultat, fins det etiske og 

psykologiske grunnverdier som samfunnet bare midlertidig 

kan forstyrre, fordi de er nedlagt i mennesket som medfødt 

natur. 
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