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Jacob Wassermann vid 10-talets begynnelse såsom för- 
expressionist attackerade »de s. k. moderna judarnas» ste
rila spekulation. »Fraglos hat man es hier mit einem Fall 
inneijüdischer Intellektuellenschelte zu tun», konstaterar 
Stark i anslutning tili Wassermanns uttalande. »Wer die 
mosaische Orthodoxie, den politischen Zionismus und die 
identitätsverleugnende Assimilation gleichermassen ab
lehnte, lief auch als Jude schnell Gefahr, von Fürspre
chern der Orthodoxie, Zionisten oder assimilierten Kon
servativen als intellektueller ’Nestbeschmutzern’ denun
ziert zu werden.»

Michael Stark betraktar expressionismen som en pro
gressiv rörelse med polemik i bokens Nachwort mot Jost 
Hermands mer negativa förhållningssätt. (Jfr min recen
sion av Hermands Expressionismus 1977 i Samlaren 
1979.) Brecht begynte 1931 sin Tui-Roman -  Tui härrör ju 
från ordleken Tellekt-Uell-In -  och förebrådde bl. a. de 
intellektuella deras underskattning av makt och politik; 
det var alltså i Weimarepokens slutskede. Stark betraktar 
tydligen med allt skäl »die Intellektuellendebatte» som ett 
huvudinslag under den expressionistiska »kulturrevolten» 
i det wilhelminska Tyskland. I sin bok Aussenseiter (1975) 
har Hans Mayer gjort viktiga distinktioner rörande intel
lektuell »Aussenseitertum». Begreppsförvirringen blir gi
vetvis stor i varje »Intellektuellendebatte» och Stark gör 
sitt bästa för att komma till rätta, som han säger, »mit 
einer ausserordentlichen Vielfalt von Verwendungswei
sen: ’Intellektueller’ ist ein überdeterminiertes, stark 
ideologisiertes und im Kreuzfeuer öffentlicher Kontrover
sen schwer lädiertes Schlagwort.» Expressionismen fattar 
Stark i samma vida bemärkelse som Wolfgang Rothe, dvs. 
som en livsåskådning och inte bara som ett konstnärligt 
stilfenomen. Begreppet Geist fick för övrigt en inflatorisk 
användning under det expressionistiska skedet.

Starks undersökning vill jag beteckna som ett referens
verk av värde inte enbart för expressionismforskare, trots 
den begränsning han måst ålägga sig vid behandlingen av 
ett ämne som i själva verket vetter mot flera discipliner, 
inte minst litteratursociologin.

Ulf Wittrock

Georg Lukåcs: Briefwechsel 1902-1917. Hrsg, von Éva 
Karådi und Éva Fekete. J. B. Metzler 1982. -  Georg 
Lukåcs. Sein Leben in Bildern, Selbstzeugnissen und Do
kumenten. Zusammengestellt von Éva Fekete und Éva 
Karådi. J. B. Metzler 1981.

Richard Wolin: Walter Benjamin. An Aesthetic o f Re
demption. Columbia University Press 1982.

Halvannat år efter Georg Lukåcs’ död 4 juni 1971 öpp
nades i Tyska banken i Heidelberg en koffert som Lukåcs 
hade deponerat där då han på senhösten 1917 lämnade 
staden för att resa till Budapest. »Zur Entdeckung des 
Koffers führte die kleine Lukåcs-Monographie von Fritz 
J. Raddatz (Hamburg 1972); aufgrund der biographischen 
Angaben in diesem Buch identifizierte einer der Bank
beamten den einstigen ’von Lukåcs’ mit dem Philosophen 
Georg Lukåcs; der Fall machte Schlagzeile in der deut- 
chen Presse.» Kofferten innehöll fr. a. brev, inalles över 
1 600, och det rörde sig också om Lukåcs’ egna original

brev, liksom om hans brevkoncept. Bevarad befanns 
brevväxlingen med den i januari 1912 bortgångne Leo 
Popper, den unge Lukåcs’ närmaste vän. I Briefwechsel 
1902-1917, utgiven av Éva Karådi och Éva Fekete, vilka 
därjämte svarar för en på ungerskt förlag (Budapest 1980), 
sedan också i BRD publicerad, åt Georg Lukåcs ägnad 
bild och dokumentsamling, har medtagits jämnt 250 brev 
från och till Lukåcs. Utgivarna har emellertid inte enbart 
vittjat den nyfunna kofferten i en strävan att få med alla 
viktiga brev från Georg Lukåcs under detta tidigare ske
de, utan de har också hemsökt åtskilliga arkiv, så i fråga 
om breven till Max Weber, Franz Blei, Martin Buber, 
Gustav Radbruch, Leopold Ziegler, Karl Jasper o. a. 
»Von den Briefen an Lukåcs wurden in die Auswahl nur 
solche aufgenommen, die inhaltlich durch Angaben oder 
Hinweise einen Einblick in die denkerische Entwicklung 
des Philosophen gewähren.» En av de främsta korrespon
denterna är Paul Ernst; dennes brevväxling med Lukåcs 
har dock mindre nyhetsvärde, eftersom brevvolymen 
Paul Ernst und Georg Lukåcs. Dokumente einer Freund
schaft förelåg 1974.

Georg Lukåcs var ju verkligen den som radikalt vände 
sin gångna tillvaro ryggen i och med sitt kommunistiska 
engagemang under den ungerska revolutionen; Béla Kun 
utsåg honom 1919 till folkkommissarie. »Lukåcs meinte», 
säger utgivarna av Briefwechsel om kvarlåtenskapen i 
kofferten, »der Nachlass der früheren, überwundenen und 
grösstenteils verleugneten Periode habe durch seine ent
scheidende Wendung jeglichen Sinn verloren: Die Wege 
von damals seien Irrwege gewesen und sollten vergessen 
bleiben.» Det sista i den tryckta brevväxlingen återgivna 
brevet -  skrivet i Heidelberg 5 sept. 1917 -  ger ännu 
uttryck åt Lukåcs’ önskan, »das ganze ’Leben’ auszus
chalten [. . . ]  und ich bin jetzt schon ganz aufgerieben von 
der ständigen Berührung mit der ’Realität’». »Wenn’s 
also zum besten ging, wäre ich ein ’interessant’-excen- 
trischer Privatdozent in Heidelberg geworden» -  den ral
janta reflexionen gjorde Lukåcs i sin 1971, kort före sin 
bortgång, nedtecknade självbiografiska skiss Gelebtes 
Denken. Självbiografin i fråga finns i bokform i edition 
suhrkamp (1981) sammanförd med en längre, bandad in
tervju som ett par ungerska litteraturforskare företog i 
direkt anslutning just till självbiografin: Gelebtes Denken. 
Eine Autobiographie im Dialog. Istvån Eörsi, en av in
tervjuarna, uppehåller sig i förordet vid det, som han 
säger, »ovärdiga öde» som har drabbat Lukåcs i Ungern 
efter hans bortgång: »Das enorm anwachsende Lager der 
’Schüler’ tummelt sich auf der geistigen Festung Lukåcs 
wie Fliegen auf dem Fleisch.» Eörsi noterar Lukåcs’ egen 
i skilda sammanhang uttryckta höga värdering av partidis
ciplin som »eine höhere, abstrakte Stufe der Treue». 
»Nur ein einziges Mal, und zwar im Herbst 1968, nicht 
lange nach dem Einmarsch der Truppen der Warschauer 
Vertrags in Prag, hörte ich aus seinem Mund folgende 
Äusserung: ’Vermutlich ist das ganze Experiment, das 
1917 begonnen hat, misslungen, und das Ganze muss ein 
anderes Mal und an einem anderen Ort angefangen wer
den.’»

Istvån Eörsi dröjer vidare vid Georg Lukåcs’ »själsliga, 
man kunde också säga religiösa behov»; »als erste haben 
meines Wissens zwei ungarische Philosophen, György 
Bence und Jånos Kis, über die religiösen Elemente in 
Lukåcs’ Kommunismus geschrieben». Studien i fråga som
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tillkom strax efter Georg Lukåcs’ död, har förblivit 
otryckt; enbart lärjungar med »ett rent protokollärt förhål
lande» till Lukåcs får göra sin stämma hörd, menar Eörsi. 
Vad Georg Lukåcs’ tidigare idealistiska skede beträffar 
behöver man hur som helst inte söka med ljus och lykta 
efter den religiösa problematiken. Den Lukåcs-krönika i 
bilder och dokument, ofta nog tidigare opublicerade, som 
Éva Fekete och Éva Karådi under ett flerårigt arbete 
skickligt har sammanställt, ger ett nog så klargörande 
perspektiv på hans vänskapsförhållanden, hans ingripan
den i den politiska verkligheten och hans författarskap. 
Jag återger i min tur detta citat från den skrift vars tyska 
titel är Kunst und Gesellschaft: »Damals erblickte ich im 
Weltkrieg eine Krise der gesamten europäischen Kultur: 
die Gegenwart betrachtete ich -  mit den Worten Fichtes -  
als das Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit, als eine 
Krise der Kultur, aus der nur ein revolutionärer Ausweg 
möglich ist. Natürlich beruhte dieses ganze Weltbild noch 
auf rein idealistischen Grundlagen, und dementsprechend 
hätte sich die ’Revolution’ nur auf geistiger Ebene abspie
len können. [ . . . ]  und ich betrachtete als ein Vorzeichen, 
als einen Vorläufer dieser ’Revolution’ damals die Werke 
Dostojewskis, die -  nach meiner damaligen Auffassung -  
keine Romane mehr wahren.» Sysselsatt med ett arbete 
om Dostojevskij förklarade Lukåcs i ett brev till Paul 
Ernst i mars 1915: »Es wird aber viel mehr als Dosto
jewski enthalten: grosse Teile meiner -  metaphysischen -  
Ethik und Geschichtsphilosophie etc.» Die Theorie des 
Romans (1916) med dess anatema över tidsålderns obe
gränsade syndfullhet fördes på tal under intervjun med 
Lukåcs 1971; »Moralisch halte ich das ganze Zeitalter für 
verwerflich, und die Kunst ist aus meiner Sicht gut, sofern 
sie sich dieser Entwicklung entgegengestellt [. . . ]».  Hos 
Tolstoj och Dostojevskij var det inte fråga om att bara 
visa på det ena eller det andra felet inom kapitalismen, 
utan deras mening var att hela systemet är omänskligt, 
förklarade Lukåcs i intervjun och han menade att den 
ryska realismen genom denna inställning hade fått bety
delse för hans utveckling. Men i Die Theorie des Romans, 
där visserligen Tolstoj och Dostojevskij utgör centralges
talter, rör det sig onekligen inte om kapitalism utan i 
stället om etisk-religiösa frågeställningar. Dostojevskij till
hör den nya världen, heter det; bara en formell analys av 
hans verk kan visa om han rentav är dess Homeros eller 
Dante. När Lukåcs i mars 1913 svarar på en enkät i en 
fransk kulturtidskrift (uppsatsen kom inte att publiceras 
men avtrycks i Briefwechsel) betecknade han ett återupp
väckande av den tyska filosofin och religiositeten som den 
enda räddningen ur den tyska kulturkrisen -  men ännu var 
»denna filosofiska renässans» bara en förhoppning, heter 
det. Ett par år senare väntar alltså Lukåcs att mänsklighe
tens andliga återupprättelse skall komma genom den sla
viska mystiken.

Arnold Hauser har berättat om hur ingen fanns som var 
mer diskussionslysten i den s. k. »söndagskretsen» i Bu
dapest 1915-18 än Georg Lukåcs; »die Schutzheiligen der 
Gruppe waren in jenen frühen Zeiten Kierkegaard und 
Dostojewski». Samtalen i denna esoteriska krets gällde 
litteratur, filosofi och religion, men aldrig politik. Medan 
Ernst Bloch var den som 1910 övertygade Lukåcs om att 
»eine Philosophie im klassichen Sinn» fortfarande var 
möjlig, blev den ungerske marxisten Ervin Szåbo (t 1918) 
för honom en vägledare till syndikalism och socialism.

Märkligast i Gelebtes Denken är nog Georg Lukåcs’ tribut 
till sin hustru Gertrud Bortstieber. Tillsammans med 
henne inledde han en ny livsform med en »dubbel perma
nent äkthetskontroll», förklarar han. »Ich weiss nicht, ob 
ohne Hilfe dieser Kontrolle die innere Umwandlung 
meines Denkens (1917-19) werwirklichbar gewesen 
wäre.» I nära fem decennier, fram till hustruns död 1964, 
rådde tydligen mellan makarna en intellektuell samhörig
het av ovanliga mått. Kvinnohistoriskt inte minst är upp
giften av betydande intresse.

*

Walter Benjamin har av Susan Sonntag kallats för »den 
siste intellektuelle»; hon utgår väl härvid inte minst från 
Theodor W. Adornos minnesbilder: »Ich habe nie einen 
Menschen gesehen, bei dem die gesamte Existenz, auch 
die empirische, so völlig von der Vergeistigung geprägt 
gewesen wäre.» Också andra samtida har vittnat om Ben
jamin som intensiv och särpräglad muntlig debattör. En 
livslång dialog (alltifrån 1915) förde denne med Gershom 
Scholem, vars förhållande till Benjamin har någon likhet 
med Max Brods till Franz Kafka. Att han var jude var för 
Benjamin av vida större betydelse än för Lukåcs. (Georg 
Lukåcs’ judiska påbrå berörs ej i den ovan omtalade bild- 
och dokumentkrönikan. I självbiografin heter det: »Aus 
rein jüdischer Familie. Gerade darum: Ideologien des Ju
dentums gar keinen Einfluss auf geistige Entwicklung.») 
Messianismen bildar som bekant ett ytterst viktigt inslag i 
Walter Benjamins tänkande.

Det har funnits en Benjamin-renässans men den är slut, 
förklarar Werner Fuld i inledningen till sin biografi -  den 
första överhuvud -  över Walter Benjamin. Zwischen den 
Stühlen (1979; Fischer Taschenbuch 1981). Undertitelns 
kritiska markering uppfattar jag som en mer eller mindre 
motvillig anpassning från författarens sida till det konser
vativa s. k. Zeitwende som efterhand inträdde på 70-talet. 
»Fast genau zu dem Zeitpunkt aber, als seine Gesammelte 
Schriften erscheinen, ist er für viele nicht mehr ’aktuell’. 
Die Gesamtausgabe seiner Schriften scheint das Grab 
seiner Schriften zu werden; unerwartet ein deutsches 
Klassikerschicksal.» Nu föreligger också som band 5 av 
Gesammelte Schrifte Das Passagen-Werk i Rolf Tiede- 
manns utgåva (Suhrkamp Verlag 1982); det rör sig om ett 
1300-sidigt verk med mängder av förut opublicerat mate
rial.

Med det urval av Walter Benjamins Schriften som 
Theodor och Gretel Adorno gav ut i två band 1955 fanns 
en grundval för det snabbt växande postuma intresset. En 
nu visserligen några år gammal bibliografi över »second
ary literature» upptar 430 titlar (New German Critique, 
»Special Walter Benjamin Issue», Spring 1977). Nya stu
dier ägnade Benjamin, mestadels visserligen i artikelform, 
fortsätter att flöda, om också vänstervågens engagemang 
har ebbat ut. I BRD utkom på 1970-talet, 1976 resp. 1977, 
Rolf Tiedemanns Studien zur Philosphie Walter Benja
mins och Bernd Wittes Walter Benjamin. Der Intellek
tuelle als Kritiker. Untersuchungen zu seinem Frühwerk, 
väsentliga arbeten båda. Wittes undersökning är som 
synes ägnad Benjamins tidigare författarskap; en gräns 
brukar ju dras, lika skarp som beträffande Lukåcs, vid 
Walter Benjamins nya marxistiska intresseinriktning på
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1920-talet. Witte pointerar de »elitistiska» inslagen hos 
den tidige Benjamin och förhåller sig i linje därmed avgjort 
mer positiv till hans senare allians med Brecht.

Gershom Scholem som 1975 gav ut Walter Benjamin: 
Die Geschichte einer Freundschaft och 1980 också har 
publicerat Briefwechsel: 1933-1940 med de bådas in
bördes korrespondens under tidrymden ifråga, ogillade 
strax Benjamins marxistiska nyorientering; »kommunis
men i dess marxistiska form var rena antitesen till .de 
anarkistiska övertygelser som Benjamin och jag hade de
lat intill dess på det politiska planet», förklarar sålunda 
Scholem i minnnesboken över deras vänskap. Ernst 
Bloch rekommenderade Benjamin till studium Lukåcs’ 
Geschichte und Klassenbewusstsein (Bloch ägnade den i 
samma veva själv en tidskriftsuppsats) och i ett brev till 
Scholem i september 1924 uttryckte Benjamin sin entu
siasm över Lukåcs’ kunskapsteoretiska och politiska re
sonemang. Det är tydligt att han kom att djupt influeras av 
detta centrala arbete av Lukåcs, marxisten. »So übte 
Geschichte und Klassenbewusstsein eine tiefe Wirkung in 
den Kreisen der jungen Intelligenz aus», konstaterar Lu
kåcs själv i ett förord till sitt verk i senare utgåva. Walter 
Benjamins engagemang för »radikal kommunism» skall 
emellertid också ses mot bakgrund av hans förälskelse 
våren 1924 på Capri i den lettiska bolsjeviken Asja Lacis, 
assistent till Brecht. (1971 förelåg hennes minnesbok Re
volutionär im Beruf: Berichte über proletarisches Theater, 
Brecht, Benjamin, Piscator.)

»In History and Class Consciousness Lukåcs begins 
from a determinate political situation -  the ’immediate’, 
reified condition of the proletariat in a capitalist world 
whose governing principle is the reduction of living rela
tions between men to dead relations between things -  and 
proceeds, by way of a thorough confrontation with Kant
ian and Hegelian Erkenntnistheorie, to the the resolution 
of that situation: historical materialism as the heir of 
classical German philosophy, the proletariat as the identi
cal subject-object of history.» Denna förträffliga resumé 
som också avslöjar att Lukåcs trots allt har kvar ett 
stycke väg från »borgerlig filosofi» till den dialektiska 
materialismen, härrör från den amerikanska germanisten 
Richard Wolins Walter Benjamin. An Aesthetic o f Reduc
tion (Columbia University Press 1982), där ett av kapitlen 
är ägnat Benjamins intresseförskjutning »från messianism 
til materialism»; Georg Lukåcs’ roll vid denna process blir 
särskilt framhävd. Wolin ställer frågan hur det kom sig att 
Benjamin till skillnad från Lukåcs så länge lyckades hålla 
den politiska verkligheten på avstånd. (Från krigshänfö- 
relsen i det första världskrigets inledningsskede distanser
ade sig Benjamin i ett brev 9 mars 1915 till Gustav Wyne- 
ken, »Ungdomsrörelsens» ledare. Liksom Lukåcs blev 
han frikallad från militärtjänst.) »As a Jewish intellectual, 
Benjamin understandably felt alienated from the destiny 
of the German nation», resonerar Wolin. Han förklarar att 
för Benjamin med sin etiska inriktning tedde sig kommu
nismen som det historiskt rätta förkroppsligandet av det 
kategoriska imperativet; sin metafysiska eller teologiska 
förankring fann Benjamin heller inte oförenlig med den 
politiska praktiken: »Scholem was extremely skeptical 
about his friend’s scheme to mediate between the two 
discordant schools, and not without good reasons.»

I USA har de kritiker som ägnat Benjamin uppmärk
samhet tydligen haft svårt att acceptera hans ställningsta

gande för kommunismen, om de också enligt Wolin för 
den delen attraherats av hans »aura of unconventional- 
ity»! Redan i sitt förord ser sig Richard Wolin föranlåten 
till följande deklaration; »[ . . . ]  Benjamin’s involvement 
with the materialist world view should instead be viewed 
as a sincere response on the part of a radical intellectual to 
the political events and crises of his era [. . . ]  That Benja
min sought to come to grips politically with the problems 
associated with the disintergration of Weimar and the rise 
of fascism, rather than, like so many other members of the 
German liberal intelligentsia, merely persist in feigning a 
state of blissful ignorance, was honest and commend
able.» Men Wolin delar i grunden just Scholems uppfatt
ning om de negativa följderna för Walter Benjamins förfat
tarskap av den markanta positionsförändringen. Han tar 
mera pliktskyldigt, synes det mig, upp relationerna mellan 
Benjamin och Brecht till behandling (kap. V), och han 
säger sig vilja undanröja det missförståndet att Benjamin 
under sina senare år helt enkelt skulle ha övergett sitt 
tidigare metafysiska tänkande; hos Benjamin finns det, 
påpekar han, »a pronounced and baffling tendency to 
alternate between a Marxist and metaphysical frame of 
reference». I och för sig har det väl stått klart att exempel
vis Kafkastudien ingenting har med kommunistisk parti
trohet att göra -  en lojalitet Benjamin annars i likhet med 
Lukåcs lade stor vikt vid. Och i de s. k. historiefilosofiska 
teserna, nedtecknade på tidningskorsband strax före flyk
ten och Benjamins självmord vid en spansk gränsstation 
1940, tar det teleologiska perspektivet obestridligen över
hand. Chocken från Stalin-Hitlerpakten bidrog att vända 
Benjamins tankar mot de yttersta tingen.

Wolins bok är den första engelskspråkiga som försöker 
anlägga ett mer »systematiskt» perspektiv på den till 
synes så osystematiske filosofen. »As Adorno has re
marked, Benjamin’s thought often takes on the form of a 
rebus; his discourse becomes a collage of images which, 
like a work of art that kindles one’s fascination, beseeches 
interpretation or decipherment. And for these reasons, 
the moment of interpretation occupies a prominent posi
tion in the present work.»

Walter Benjamin, med storborgerlig bakgrund på sam
ma sätt som Lukåcs, miste sitt ekonomiska apanage hemi
från 1922. Sin Habilitationsskrift fick han slutgiltigt avvi
sad på sommaren 1925. (I tryck förelåg Ursprung des 
deutschen Trauerspiels 1928, vid sidan av en aforismsam
ling f. ö. den enda bok som Benjamin publicerade under 
sin levnad.) Som radikal publicist medarbetade han under 
en följd år, fram till 1933, oavbrutet i Literarische Welt, 
Querschnitt och Frankfurter Zeitung. »If there remains no 
simplistic, unifying theme to which the totality of his 
oevre might be reduced, there nevertheless exists a set of 
underlying problems and recurring motifs which lend that 
oevre a continuity much greater than one would initially 
suppose.» Redan i undertiteln till sin Benjaminstudie an
knyter Wolin till Jürgen Habermas’ Benjamintolkning i 
uppsatsen Bewusstmachende oder rettende Kritik. Die 
Aktualität Walter Benjamins. (Rettende Kritik -  Wolin 
översätter med »redemptive Criticism».) »At issue is a 
metaphysic o f redemption, whereby through the ’mortifi
cation’ of the work of art as an autonomous, independent 
entity accomplished by the philosophical insight of the 
critic, the ’dead’ historical ’material content’ of the work 
is mediated to the point where its ’truth content’ -  an idea



in the Neo-Platonic sense -  bursts forth and its link to the 
realm of redeemed life is thereby revealed.»

När Lukåcs sadlade om som filosof, rörde sig Benjamin 
ännu i sin uppsats Über das Programm der kommenden 
Philosophie (1918) inom den traditionella filosofins råmär
ken; bara i avslutningens språkfilosofiska reflexioner slår 
han in på nya vägar, konstaterar Wolin. Sina språkfiloso
fiska betraktelser hade Benjamin emellertid redan inlett 
med en viktig uppsats 1916, förankrad i den kabbalistiska 
åskådningen om språket som verklighetens gudomliga 
substans. »For the Kabbalists the texts which revealed 
the most immediate contact with the word of God were 
those of Scripture. In Benjamin’s quasi-secularized rein
terpretation of this doctrine, not scripture alone, but also 
literary works o f art, are legitimate objects of the exegeti- 
cal quest for the key to redemption.» Wolin som i anslut
ning till Scholem ser Benjamin både som metafysiker, 
kritiker och vetenskapsman, delar också den förres upp
fattning att historiefilosofi för Walter Benjamin blir 
Heilsgeschichte, frälsningshistoria. Benjamin var en guds- 
sökare liksom en lycksökare i en hög bemärkelse av det 
senare ordet. »The more happiness seemingly withdrew 
from immediate reach, the more fervently he renewed his 
quest.» »For only theology -  the idea of God -  could 
provide a sure, untainted basis for the idea of totality, 
precisely insofar as its perspective is transcendent and 
external in relation to the fragmentation of this -  worldly 
existence.»

Horace Engdahl och Arne Melberg som till skillnad från 
Wolin hunnit ta del av Passageverket i Tiedemanns mön
stergilla edition, framhåller just i en DN-artikel, »Bringa 
historien att upplösa människans mål» (11/6 1983), att 
Passageverkets pessimism paradoxalt nog utstrålar en in
tensiv förväntan. »Som det står skrivet på en lapp i kon
volutet K (Drömstad och drömhus, framtidsdrömmar, an- 
tropologisk nihilism, Jung): ’Det kommande uppvaknan
det står som grekernas trähus i drömmens Troja.’»

Vänstervågens Benjaminrenässans på 1960-talet avsåg 
ju att rehabilitera den »materialistiske» Benjamin. Ri
chard Wolin som alltså också i sitt arbete täcker dennes 
senare skede och härvid f. ö. anlägger intressanta aspekter 
på Adomo-Benjamindispyten, har som jag låtit förstå sitt 
hjärta hos den metafysiske Benjamin. Han refererar till en 
amerikansk socialhistoriker, Paul Piccone, som i Telos 
(Winter 1981) ställt frågan: »Why did the Left Collapse?» 
och såsom ett motbud deklarerat: »it is necessary to 
return preliminary to the vision of Lukåcs of The Soul and 
the Forms, the Gramsci of La Cittå Futura, or the Bloch 
of The Spirit o f  Utopia . . .  [as] a broad existentialist 
critique of the Enlightenment and of bourgeois civilisa
tion.» Det finns alla skäl att också inkludera Benjamin i 
detta sammanhang, tillägger Wolin.

Att han har som ett huvudsyfte just att aktualisera 
Benjamin, framhåller Wolin i förordet och förvisso gör 
han det på en närmast nykonservativ linje i sina resone
mang om relevansen för vår tid av den spekulativa filoso
fin hos Bloch, Lukåcs och Benjamin. »For Lukåcs, Bloch 
und Benjamin, the owl of Minerva spreads it wings not at 
the twilight hour but at the initial glimmer of the dawn», 
förklarar Wolin med en parafras på ett par rader i ett 
berömt företal av Hegel. I Die Theorie des Romans 
(1916), som var det av Lukåcs förmarxistiska verk som 
mest fängslade Benjamin, heter det om romanen att den är
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utgör en epik som lämpar sig för en värld som har blivit 
övergiven av Gud. Konstnärerna och formgivarna skapar 
en ny totalitet. »He is the one who bestows order upon 
chaos by virtue of the regenerative powers of aesthetic 
form.» Men Benjamin sträcker sig bortom den estetiska 
kulturen, betonar Wolin. »For Benjamin the possibility of 
restoring harmony and order to the world, the possibility 
of redemption , rests with the redeemer or Messiah. [. . . ]  
The artist who thought it possible to bring about this end 
through purely aesthetic means would be guilty of hy
bris.»

Ulf Wittrock

Louise Ekelund: Rabbe Enckell, lyriker av den svåra 
skolan. Studier i diktningen 1935-1946. (Skrifter utgivna 
av Svenska litteratursällskapet i Finland, 507.) Helsing
fors 1982.

I doktorsavhandlingen Rabbe Enckell. Modernism och 
klassicism under tjugotal och trettiotal (1974) behandlade 
Louise Ekelund framför allt diktarens estetik och konst
uppfattning. I sin nya stora studie över den finlands
svenske modernisten har hon övergått från den bakomlig
gande teoribildningen till dess direkta resultat, de skönlit
terära texterna. Detta förändrade synsätt vidgar och kom
pletterar avhandlingens framställning, och på samma gång 
kan den nya boken ses som en direkt fortsättning på det 
föregående arbetet. Kronologiskt tar Louise Ekelund vid 
ungefär där avhandlingen slutade, och följer nu Enckells 
diktning under åren 1935-1946. Materialet består av fyra 
diktsamlingar och två antikiserande dramer, medan en 
novellsamling lämnas utanför med motivering att endast 
den lyriskt färgade produktionen behandlas. Den in
skränkningen tycks mig dock onödig, och i fullständig
hetens namn hade jag gärna sett också prosaverket analy
serat.

Den undersökta perioden är naturligtvis inte vald av en 
slump. Som författarinnan framhåller kännetecknas den 
enckellska diktningen under denna tid av att vissa motiv 
och psykologiska mönster ständigt återkommer och bear
betas, detta oavsett vilken litterär genre det är fråga om. 
Därmed får periodens produktion en särprägel, som 
skiljer sig både från ungdomsverken och Enckells senare 
författarskap. Hela tiden ger diktaren konstnärlig gestalt
ning åt personliga upplevelser i form av den äktenskapliga 
kris som ledde till skilsmässan från hans första hustru, 
som sedan gifte om sig med författaren Oscar Parland. Det 
är de litterära yttringarna av dessa händelser som Louise 
Ekelund studerar, och hon ser »den elvaåriga periodens 
produktion som ett gestaltat dokument om ett inre för
lopp, dominerat först av ett hot under uppsegling, därefter 
av den fruktade olyckans genombrott och så av det inträ
dande sorgearbetet, som småningom låter det svåra inre 
skeendet klinga av».

Hela denna historia har åtskilliga tragiska och tragi
komiska poänger, som genom muntlig tradering än i dag är 
fullt levande bland finlandssvenskar i Helsingfors. För en 
gammaldags forskare med inriktning på det pikanta och 
sensationella funnes här en hel del att hämta, men till den 
kategorin hör avgjort inte Louise Ekelund. Genomgående


