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Forskningsöversikter
Kvinnlighetsmyter, fascism och exil 
i ny belysning
Av ULF WITTROCK

Från att ha varit »eine Jungfernbewegung» hade kvinno 
rörelsen blivit »eine im weitesten Sinn mütterliche Bewe 
gung», hävdade Lily Braun i brev till Ellen Key 1907. (Jfr 
min uppsats Ellen Key och kvinnomedvetenheten, Sam 
laren 1983, s. 39.) Ellen Key verkade själv med sin för 
kunnelse för en »moderskapets renässans». Som ett ti 
dens tecken framhöll hon i Allsegraren (1924) förhärligan 
det av modern i ord och bild i de av kriget drabbade 
länderna. Just begreppet »Mütterlichkeit» står i förgrun 
den i Christine Wittrocks bok Weiblichkeitsmythen. Das 
Frauenbild im Faschismus und seine Vorläufer in der 
Frauenbewegung der 20er Jahre (Sandler Verlag, Frank 
furt am Main 1983). Redan i förordet framhålls här: »Die 
Abkehr von radikalen Traditionen der bürgerlichen 
Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts und die Suche 
nach einer neuen weiblichen Identität führte die bürger 
liche Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts seit die Jahr 
hundertwende auf die ausgetretenen Pfade traditioneller 
Weiblichkeitsvorstellungen.»

Ellen Key uppmärksammade i Allsegraren en debatt 
som hållits i den tyska riksdagen i april 1922 beträffande 
statsbidrag till ogifta mödrar, och hon berörde härvid ett 
inlägg av Gertrud Bäumer. Bäumer (f. 1873) företrädde 
som Reichstagsabgeordnete 1919-1932 Tyska demokratis 
ka partiet (DDP); i augusti 1933 publicerade hon i den 
alltsedan 1893 utkommande kvinnotidskriften Die Frau 
uppsatsen Evolution -  nicht Reaktion. I Christine Witt 
rocks arbete blir Gertrud Bäumer en portalfigur. Hon var 
alltsedan 1910 en av de ledande i Bund Deutscher Frauen 
vereine (BDF), som efter Hitlers maktövertagande emel 
lertid upplöstes; de nya politiska villkoren betecknade 
Bäumer i den nämnda uppsatsen som »eine grosse neue 
Möglichkeit für die Frauen». »Die deutschen Frauen ha 
ben mit heissem Herzen und selbstlosem Wollen dieser 
Erneuerung selber die Wege bereitet», sekunderar i juni- 
häftet av Die Frau Lenore Kühn. Tidskriften Die Frau 
nedlades i och med årgången 51 (1943/44); Gertrud 
Bäumer stod då sedan länge som »Hauptschriftleiterin».

»Bäumers Frauenbild ist geprägt von ihrer bürgerlichen 
Weltanschauung. Obwohl sie für die Gleichberechtigung 
der Frau vielfach eintritt, obwohl sie auch männerbün- 
dischen Vorstellungen entschieden widerspricht, ist sie 
doch geprägt von einer letztlich patriarchalen Frauenauf 
fassung. Ihre Grundlage ist die Polarität der Geschlech 
ter. »

Polaritetstanken företrädde exempelvis Gertrud 
Bäumer, när hon i skriften Die Frau in der Krisis der 
Kultur (1926) förklarade att eftersom kvinnans könsliv är 
förbundet med moderskapet, måste hon stå »de kosmiska 
instinkterna» närmare än de sinnliga. Christine Wittrock 
ställer som representant för det konservativa flertalet 
inom den borgerliga kvinnorörelsen vid Bäumers sida 
Agnes von Zahn-Hamack, vars bok Die Frauenbewe 
gung. Geschichte. Probleme. Ziele (1928) ägnas ett ingå 
ende studium. Om kvinnorörelsen heter det här -  sannerli 
gen i Ellen Keys anda -  att den skall vara »eine Bewegung 
zur Mütterlichkeit». Christine Wittrock konstaterar:

»Der Begriff ’Mütterlichkeit’, der in den zwanziger Jah 
ren in der bürgerlichen Frauenbewegung in Mode kommt, 
macht eine wahre Inflation durch. Auch die meisten Fa 
schistinnen knüpfen schliesslich an ihn an. Damit die 
Frauenbewegung zu einer ’Bewegung zur Mütterlichkeit’ 
wird, reicht freilich die leibliche Mutterschaft nicht aus. 
Sie soll zur ’seelischen’ Mütterlichkeit geläutert werden.»

Hur »samhällsmoderligheten» eller »samhällsmoder- 
skapet» -  med Ellen Keys i Allsegraren ännu använda 
uttryck -  kan och bör förverkligas, exemplifierade Agnes 
von Zahn-Hamack ingående, visserligen inte med åbero 
pande av Ellen Key utan i stället av Helene Lange. Ellen 
Key var förknippad med tillkomsten av Bund für Mutter 
schutz (jfr min uppsats i Samlaren 1983, s. 29, 40) och 
stod därmed den radikala Helene Stöcker nära. »Die 
’neue Ethik’ aber», framhåller Christine Wittrock, »die in 
diesem Kreis propagiert wurde, entsprach durchaus nicht 
dem Weltbild der meisten im Bund Deutscher Frauenver 
eine organisierte Frauen. Der Kreis der neuen Ethik mit 
seiner Kritik an der bürgerlichen Ehe war für den BDF ein 
gefährlicher Gegner.» Christine Wittrock påvisar hur 
Zahn-Hamack konsekvent höll fast vid äktenskapet som 
den enda legitima grunden för moderskap; den nya etiken 
med sitt engagemang för de utomäktenskapliga bamen 
offrade åt »[eine] romantische Überschätzung der physi 
schen Mutterschaft», heter det i Die Frauenbewegung. 
Att Ellen Key i böijan av 1920-talet alltjämt hade kvar sin 
frisinnade syn på »det utomäktenskapliga moderskapet» 
framgår av Allsegraren, där hon ironiserar över hur »Gert 
rud Bäumer gick i bräschen för den uppfattningen att icke 
blott moderskap utan även faderskap utanför äktenskapet 
borde anses som anledning till disciplinära åtgärder!» En
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borgerlig front stod vid riksdagsdebatten 1922 i denna 
fråga emot den socialistiska, konstaterade Ellen Key som 
också vände sig mot den argumentationen »att även i 
folkmedvetandet moderskapet utan giftermål betraktas 
som en skamfläck!»

Christine Wittrock hävdar att det hos de två i hennes 
bok behandlade företrädarna för den borgerliga kvinnorö 
relsen fanns en tydlig affinitet med nazismen. Annorlunda 
förhöll det sig med vänsterflygeln, kretsen kring Helene 
Stöcker, liksom med de båda redan under första världskri 
get verksamma pacifisterna Anita Augsberg och Lida 
Gustava Heyman. Stöcker utgav fram till 1932 sin tidskrift 
Die neue Generation, de andra båda fick 1933 inställa 
utgivningen av Die Frau im Staat. Samtliga tre kunde 1933 
lämna Tyskland; alla dog de i exil året 1943. Medan Hed 
wig Dohm, denna pionjär inom den tyska kvinnorörelsen, 
1872 gav ut pamfletten Was die Pastoren denken (nytryck 
Zürich 1977) och där emancipatoriskt angrep föreställ 
ningen om fridsamhet och saktmod som speciellt kvinn 
liga egenskaper, förfäktade Anita Augsberg och Lida Gus 
tava Heymann att kvinnorna genom sin naturell var äg 
nade att skapa ett fredsrike på jorden. Det är en polaritets- 
tanke som också den har farliga konsekvenser, förklarar 
Christine Wittrock: »Jede PolaritätsVorstellung, jede Be 
tonung der ’Andersartigkeit’ -  auch die zugunsten des 
underdrückten Teils -  ist der erste Schritt in Richtung 
eines antihumanistischen, biologistischen Menschenbildes 
[. . . ] .» Jag erinrar om hur Ellen Key 1923 i ett inlägg 
ironiserade över Fredrika Bremers »oskuldsfulla tro på 
såväl Englands som kvinnornas oskuldsfulla världsmakt 
till det goda!» (Samlaren 1983, s. 23.) Här vände sig Ellen 
Key alltså i bitterhet och besvikelse mot den tron att det 
var kvinnokönet förunnat att omskapa världen.

De proletära kvinnoförkämpama dröjer Christine Witt 
rock inte vid; hennes undersökning gäller ju fascismens 
kvinnobild och dess förelöpare inom 20-talets borgerliga 
kvinnorörelse. När Gertrud Baumgart, sedan 1932 själv 
medlem i NSDAP, i skriften Frauenbewegung -  gestern 
und heute (1933), bemöter de anklagelser som från natio 
nalsocialistiskt håll hade riktats mot den »gamla» kvinno 
rörelsen, är det ett viktigt led i hennes argumentation att 
poängtera en kontinuitet i fråga om uppfattningen av »die 
Mütterlichkeit» som »die wesenhafte Urkraft der Frau». 
Aggressivt och agitatoriskt företräddes den »nya» nazis 
tiska kvinnorörelsen av Bertha Braun i och med skriften 
Die Frauenbewegung am Scheidewege (1932); här ankla 
gades kvinnorörelsen av äldre modell för att ha svikit 
»den grossen Gedanken der Polarität der Geschlechter». 
Brauns exempelsamling visar sig emellertid helt vara häm 
tad från sociologiprofessom i Jena Mathilde Vaerting, 
såsom Christine Wittrock påpekar, »eine der schärfsten 
Gegnerinnen der Polaritätsthese, der mit der konservati 
ven Mehrheit der bürgerlichen Frauenbewegung nichts 
gemein hat.» Mathilde Vaerting hävdade i sina arbeten att 
könsdifferensema, de psykiska men också de fysiska, var 
beroende av könens maktposition. Så framställde hon 
med åberopande av J. J. Bachofens Das Mutterrecht 
(1861) matriarkatet som en samhällsform, där kvinnan var 
lika dominerande och mannen lika förtryckt som mannen 
var dominerande och kvinnan förtryckt i patriarkatet. 
Kate Millett dröjer i boken Sexual Politics med dess histo 
riska svep över den sexuella revolutionen och kontrarevo 
lutionen vid Mathias och Mathilde Vaertings The Domi 

nant Sex (London 1929); Millett inleder f. ö. sin framställ 
ning av »kontrarevolutionen 1930-60» med en anmärk 
ningsvärt initierad redogörelse för kvinnans roll i Hitlers 
Tyskland. »Moderskapet användes som hävstång för att 
organisera in kvinnorna i de nazistkontrollerade kvinno 
föreningarna», säger hon träffande (sv. övers. (1971), s. 
364).

Christine Wittrock gör den överraskande iakttagelsen 
att det fanns nazistiska kvinnor som intog en deciderat 
antipatriarkalisk ståndpunkt. »Im Mittelpunkt der Argu 
mentation dieser oppositionellen Faschistinnen steht ein 
germanisches ’Frauentum’, das man sich als frei, gleich 
und hochgeachtet vorstellte.» Språkrör för denna fraktion 
var tidskriften Die deutsche Kämpferin, som utgavs 
1933-37 av Sophie Rogge-Bömer (f. 1878). Året 1933 rik 
tade gruppen kring Rogge-Bömer till Hitler och Franz von 
Papen skriften Deutsche Frauen an Adolf Hitler, där 
»Volksgemeinschaft germanischen Blutes» utgjorde ett 
nyckelbegrepp, men där det också hävdades att polarite 
ten mellan manligt och kvinnligt genom århundraden hade 
fått en ensidig inriktning, vilket haft ödesdigra konsekven 
ser: »An der Führung durch den halben Menschen sind 
alle nordisch bedingten Volkstümer zugrunde gegangen.» 
I skriften i fråga drivs en öppen polemik både mot den 
nazistiska kvinnorörelsen och gentemot »unsere national 
sozialistische Männer». »Den Autorinnen der Denkschrift 
geht es nicht um die Befreiung der Masse der Frauen. Es 
geht ihnen vielmehr an einen ’natürlichen Aristokratis 
mus’, d.h. um die sogenannten begabten Frauen, die die 
Möglichkeit haben sollen, an leitenden Tätigkeiten betei 
ligt zu sein. [ . . . ]  Die Autorinnen hofften, den neuen 
faschistischen Staat unter voller Gleichberechtigung der 
deutschen Frau mit aufbauen zu können.»

Hur företrädare för den borgerliga kvinnorörelsen för 
stod att anpassa sig efter Nazitysklands nya villkor, men 
hur också aparta oppositionella röster till en böljan kunde 
göra sig hörda, klargör således Christine Wittrock, som i 
ett längre kapitel dessutom behandlar Guida Diehl »als 
eine untypische Vertreterin der Allianz zwischen weibli 
chen Protestantismus und Faschismus». Christine Witt 
rock nyanserar på så vis den gängse uppfattningen, ja, den 
förenklade tesen, som hon säger, »von dem ’Männerstaat’ 
Faschismus». Överhuvud var den nazistiska kvinnobilden 
nog så differentierad och motsägelsefull, framhåller hon 
och belyser närmare detta förhållande genom att låta en 
rad skolböcker från Tredje riket spegla den officiella kvin- 
nouppfattningen. »Die Haltung des faschistischen Staats 
ist wohl am ehesten als die des eklektischen Pragmatikers 
zu charakterisieren.»

Emellertid ägnar Christine Wittrock också ett studium 
åt »das Frauenbild der männerbündischen Position» så 
som denna kvinnobild företräddes av Alfred Rosenberg i 
Der Mythus des 20. Jahrhunderts (1930). Om Rosenberg 
visserligen inte tycks ha åtnjutit något större anseende 
som ideolog bland nazismens övriga koryféer, så var 
Mythus ju likväl dess vid sidan av Mein Kampf allra mest 
spridda programskrift; 1942 passerade boken miljon 
strecket. Man kan sätta i fråga om den verkligen blev läst 
av den breda massan. »Men dess högtravande bildspråk 
talade desto direktare till en borgerlighet med anspråk på 
att representera bildning och kultur.» (Ingemar Karlsson/ 
Arne Ruth: Samhället som teater (1983), s. 83.) Diktare 
och tänkare passerar revy i volymen.
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Rosenberg lanserar som en huvudtes i sitt floskulösa 
verk att staten är männens skapelse och att familjen inga 
lunda utgör dess »Keimzelle». Om kvinnorna gäller Ari 
stoteles’ sats: »Das Weibchen ist Weib kraft einer gewis 
sen Fähiglosigkeit.» Rosenbergs vokabulär blir, som 
Christine Wittrock påpekar, gärna starkt sexuellt färgat, 
när han anvisar kvinnan hennes »naturligt underordnade 
ställning»; som ett exempel anför hon att Rosenberg 
stämplar matriarkat som likvärdigt med »Gynäkokratie». 
I sina generaliserande utläggningar om »Frauenbewe 
gung» attackerar han speciellt »die ’amazonenhafte’ 
Emanzipierte». »Emanzipation der Frau von der Frauen 
emanzipation ist die erste Forderung einer weiblichen 
Generation, die Volk und Rasse, das Ewig-Unbewusste, 
die Grundlage aller Kultur von dem Untergang retten 
möchte.» Den könsliga polariteten står således som a och 
o för Rosenberg; mannen förhåller sig arkitektonisk, heter 
det, kvinnan däremot lyrisk eller intellektuell. (Begreppet 
»intellektuell» blir följaktligen för Rosenberg starkt nega 
tivt laddat; jfr min recension av Leon Starks bok om »Die 
Entstehung der Intellektuellendebatte» i Samlaren 1983, 
s. 139ff.) Rosenberg nämner »wohlweislich», såsom 
Christine Wittrock anmärker, enbart företrädare för den 
tyska kvinnorörelsens vänsterflygel som Stöcker och de 
båda berörda kvinnliga pacifisterna. »Die Reden der Me 
dea des Euripides sind von gleicher Art wie die Tiraden 
des Fräulein Stöcker oder der Miss Pankhurst», förklarar 
Rosenberg. Det förhåller sig ingalunda så att pendeln 
växlar mellan »Männerstaat und Frauenstaat» och jäm 
viktsläget därmed vore kulturens eftersträvansvärda mål. 
»Vielmehr bedeutet der ’Pendelschlag’ hinweg der männ 
lichen Typenbildung eine Zeit der Entartung.»

När Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder i andra 
delen av sin Elin Wägner-monografi -  Dotter av Moder 
Jord -  följer Wägners liv alltifrån böljan av 1920-talet, blir 
ämnet »hennes i och mot tiden kämpande mödratanke, 
hennes vision». Först i böljan av 1937 kom Elin Wägner 
åt att läsa Bachofens Das Mutterrecht. Beteckningen 
gynekokrati som Rosenberg alltså begärligt tog fasta på, 
möter redan i undertiteln till Bachofens digra arbete, där 
som Isaksson/Linder framhåller »helighållandet av mo- 
derskapet, av skötets mörker, av vulvans klyfta», ses som 
betingelsen för forntida matriarkat. Bachofen tolkade i 
anslutning till Aischylos’ Orestien den stora forntida kam 
pen som en »polväxling» könen emellan. Det är inte utan 
att Rosenberg bättre förstod Bachofens egen ståndpunkt 
härvidlag än vad Elin Wägner gjorde; det heter nämligen i 
Mythus: »Der heutige Feminismus hat -  ohne dass es der 
Verfasser wollte -  in Bachofen eine Verklärung seines 
Wesens gefunden [ . . . ] .» Isaksson/Linder konstaterar just 
att för Bachofen »moderåldem trots allt var en ’lägre’ 
livsform, att patriarkatets uppkomst var ett framsteg mot 
ordning och ljus.» Men detta tycks inte ha besvärat Elin 
Wägner stort; »hon sökte fakta, indicier, hållbara kon 
struktioner att bygga på. Sen tänkte och byggde hon 
själv.»

Alfred Rosenberg för sin del fick en skjuts på vägen 
genom att han tydligen läste Das Mutterrecht i en nyut 
gåva av Alfred Baeumler; han prisar i en passage sin 
nazistiske partikamrat för att denne hade visat på rasideo 
login i Bachofens verk: »Am grandiosesten gestaltet ist 
der Kampf der Rassenseelen in der Orestie, mit hellsten 
Bewusstsein sind hier die alten und neuen Kräften gegen 

über ausgespielt», förklarar Rosenberg. »Auf dem Boden 
Griechenlands wurde weltgeschichtlich entscheidend der 
erste grosse Entscheidungskampf zwischen den rassi 
schen Werten zugunsten des nordischen Wesens ausgetra 
gen.»

Kvinnofrigörelsen och den gamla sexualmoralens upp 
lösning stämplades alltså i Alfred Rosenbergs Mythus som 
ett pendelslag mot förfall, »Entartung». Könsumgänge 
med negrer, judar och kineser blev något legitimt. »Das 
Pendel schwingt nicht zu einer neuen Typus hinüber, 
sondern landet im Sumpf.» Klaus Theweleit har i sin 
väldiga, okonventionella dissertation Männerphantasien 
(I—II. Verlag Roter Stern, Frankfurt am Main 1977-78; ny 
uppl. Reinbek b. Hamburg 1981) i efterföljelse av Wilhelm 
Reichs analyser av fascismens masspsykologi studerat 
den i Weimartyskland och Tredje riket alltsedan böljan av 
1920-talet florerande frikårslitteraturen; 1940 hade enbart 
de sex allra mest sålda böckerna av denna typ gått ut i en 
sammanlagd upplaga om 10 miljoner exemplar. Förfat 
tarna var mestadels demobiliserade soldater som efter 
krigsslutet hade anslutit sig till frikårerna; de byggde såle 
des själva upp bilden av dem som »Tredje rikets första 
soldater». Det visade sig snart när han begynte sin under 
sökning, berättar Theweleit, att frikårslitteraturens kvin 
noskildringar förrådde »eine merkwürdig ambivalente Af 
fektivität». Kvinnan som hora är ett ständigt återkom 
mande motiv. Inför denna hotbild friläggs en »nödvämsaf- 
fekt», framhåller Theweleit, som är sammansatt av såväl 
ångest som lust: »Terror gegen die Frau, die nicht mit den 
Mutter/Schwesterbild identifiziert ist, ist grundsätzlich 
Notwehr.» Sumpf, Rosenbergs glosa, blir ett tillmäle lika 
så för frikårsromanemas författare, i den »besudlingsån- 
gest» som denna litteratur ger uttryck åt. (Frikårsmytolo- 
gin i 20-talets Tyskland behandlas i nära anslutning till 
Theweleits arbete i Ingemar Karls son/Arne Ruth: Sam 
hället som teater. Estetik och politik i Tredje riket (1983).)

Baeumlers och Rosenbergs utläggningar visar hur Bach- 
ofens Das Mutterrecht kunde utnyttjas och missbrukas 
av nazisterna. Thomas Manns essä Die Stellung Freuds in 
der modernen Geistesgeschichte inordnar Bachofen -  lik 
som Görres och Grimm, Schopenhauer, Nietzsche o. a. -  
bland fascismens ideologiska vägrödjare; de har alla spe 
lat ut myten mot förnuftet i »den moderna irrationalis- 
mens tecken», förklarade Mann. DDR-forskaren Inge 
Diersen uppehåller sig i sin bok Untersuchungen zu Tho 
mas Mann (4 Aufl. 1960) vid den 1929-30 offentliggjorda 
essän. Hon konstaterar: »Das, worauf es in erster Linie 
ankommt, ist, dass Thomas Mann offen gegen den Fa 
schismus und seine Helfershelfer opponiert. Auch wenn 
er den Zusammenhang auf einem ’Missbrauch’ reduziert, 
bezieht er doch in den Augenblick eine energische Anti- 
Position [. . . ] .» När Thomas Mann i april 1933 i dagboken 
berör sina planer på att slå sig ned med familjen i Basel 
framstår »den gammaltyska kulturgrunden, Nietzsche- 
Bachofentraditionen» som ett starkt argument för denna 
bosättning. Dagboksanteckningar från november samma 
år berättar om en återupptagen Bachofenläsning »för att 
markera de stimulerande ställena på nytt». (I översättning 
av Gunilla Bergsten föreligger på Brombergs förlag två 
urvalsvolymer av Thomas Manns dagböcker, 1933-34 och 
1935-36.) I trilogin eller rättare tetralogin om Josef och 
hans bröder, vars Egyptendel -  Josef i Egypten -  skrevs 
under de första exilåren, företog Mann »en resa ned i det
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förgångnas djup, en färd till ’Mödrarna’», som han själv 
uttryckte det i anslutning till Faust. För de senare, mer 
mytiskt anlagda delarna av Josefserien är den på nyåret 
1934 inledda brevväxlingen med religionshistorikern och 
humanisten Karl Kerényi en viktig källa beträffande det 
vetenskapliga underlaget. (Th. Mann-K . Kerényi: Ge 
spräche in Briefen. Zürich 1960.) För arbetet på Doktor 
Faustus hade inte Bachofen längre samma »Werk-Aktua 
lität» som denne hade haft »zur Zeit des ’Joseph’», kon 
staterar Mann i brev till Kerényi 3 dec. 1945. »Sie verste 
hen vollkommen, wie sehr meine ungewichtigen Aeusse- 
rungen über ihn in den 20er Jahren von politischer Beäng 
stigung eingegeben waren und von den tendenziösen 
Missbrauch, den man mit ihm trieb.» Här urskuldar sig 
således Thomas Mann för tidigare kritiska uttalanden in 
för sin Bachofen-hängivne vän, vars skrift Bachofen und 
die Zukunft des Humanismus han just hade mottagit och 
läst. »Er ist ja, bei allem Sinn für das ’Untere’ (ohne den 
es gar keine Humanität gibt) durchaus kein Dunkelmann, 
sondern sein Gedankensystem gipfelt in der Verkündi 
gung der Zeus-Religion.» Mann berättar i brevet också 
att när han hos Kerényi åter läste om Bachofens 
»Sumpfaunasymbolik», hade han inte utan munterhet er 
inrat sig Potifars »heilige Elterlein», de äktenskapliga sys 
konen med sina inbördes smekord som »Erdmaus» och 
»Sumpfbiber». »Sie können sich gamicht genug tun, auf 
diese Weise ihre archaische Zugehörigkeit zu einem vor 
mutterrechtlichen ’Aeon’ zu bekunden und Bachofen zu 
parodieren.» Det kraxande och fnittrande äkta parets 
samspråk kretsar i hög grad kring ett urtida modersvälde 
och en manlig princip, som vill »upphöja sig till herre över 
modermaterien för att sätta sig på världens tron och inleda 
ljusets välde». Det raljerande berättarflödet, den lätta och 
lekfulla ironin, fördöljer inte att det rör sig om ett par nog 
så vederstyggliga gamlingar.

Mann förklarade i ett bekant brev till Kerényi (18 febr. 
1941) att psykologin var själva medlet för att ta myten ur 
de fascistiska mörkermännens händer och »omfunktio- 
nera» den till humanitet. »Diese Verbindung repräsentiert 
mir geradezu die Welt der Zukunft, ein Menschentum, das 
gesegnet ist oben vom Geiste herab und ’aus der Tiefe, die 
unten liegt’.» I Josef i Egypten-volymen har Thomas 
Mann som Hans Levander framhållit svarat för en psyko 
logisk och antitotalitär genomlysning av sexualskräck, na 
tionalistisk renhetsiver och reaktionär fanatism i det por 
trätt i helfigur som han ger av Mut-em-enet. »Kvinnan är 
världens moder, hennes son är mannen, och vaije man 
avlar i modern -  måste jag säga dig det ursprungliga?» Så 
talar Mut som giljande härskarinna. »Isis är jag, den stora 
modern, och jag bär gamhuvan!» Men Josef förblir avvi 
sande; »det är en sumpig mark du vill locka ut mig på», 
säger han, »där växer visserligen vass men sådan som inte 
går i frö [. . . ]».  Mer som ett kuriosum noterar jag hur 
Alfred Rosenberg i Mythus uppehållit sig just vid sump 
växterna och sumpdjuren i de bildmässiga vittnesbörden 
från fomåldem såsom »die Zeichen eines verbreiteten 
allgemeinen Geschlechtsverkehrs»; det är lärdomarna 
från Bachofen som också här går igen. »Als im Sumpfröh 
richt sitzend wird Isis, die Mutter-Natur, abgebildet 
[...].» Frauenherrschaft och Sumpfkult var något som 
hörde de förhistoriska medelhavsfolken till, konstaterar 
Rosenberg, som emellertid vänder sig mot det utveck- 
lingsbegrepp som Bachofen hade tillämpat i fråga om

fadersrätt och modersrätt, »wobei das Weib und seine 
Herrschaft ’das ursprünglich Gegebene’ darstellte (Bach 
ofen)». Hellenernas nordiska stammar, hävdar Rosen 
berg, erkände aldrig »die Weiberherrschaft als ’erste 
Entwicklungsstufe’ sondern folgten von ersten Tage ihres 
Daseins den Vatergebot.»

Denna revy över kvinnlighetsmyter vill jag låta utmyn 
na hos Christa Wolf, vars berättelse Kassandra med 
följdskrift Voraussetzungen einer Erzählung (1983) före 
ligger i Margaretha Holmqvists översättning (Norstedts). 
Thomas Mann, utanför gränserna till fosterlandet men 
ännu inte i exil, och sysselsatt med Josefromanema, är 
föremål för några av Christa Wolfs betraktelser; de rör 
just också brevväxlingen med Kerényi. »Båda är syssel 
satta med vägen till ’mödrarna’. Båda, men särskilt dikta 
ren, plågas stundom av det intellektuella samvetet vid sitt 
’mytologiserande’ som han ’förband med naturens moder 
liga sfär’ [. . . ] .» Och Wolf citerar ur ett brev den 20 
februari 1934: »Det är i sanning en idéhistoriskt stor och 
god sak med denna ’den europeiska andens återkomst till 
de högsta, de mytiska realiteterna’ och jag kan berömma 
mig av att genom mitt verk i viss mån ha del i den. Men 
jag litar till Er förståelse, när jag säger att den ’irratio 
nella’ moderörelsen ofta hänger samman med ett offrande 
och ett puerilt överbordkastande av landvinningar och 
principer vilka inte bara gör europén till europé, utan 
också människan till människa.» Värt att betänka, sum 
merar Christa Wolf, »även i dag; hur kritiken mot den 
manliga rationalismens ensidighet löper fara att missför 
stås och även missbrukas som irrationalism, vetenskaps- 
fientlighet; i synnerhet under restaurativa epoker (vägen 
till ’mödrarna’ som återfall i ressentiment [ . . . ]  kanske 
som förberedelse för blod- och jord-myten.)»

Christa Wolfs beläsenhet är omfattande i all slags forsk 
ning kring matriarkaliska samhällen, därom vittnar Vor 
aussetzungen einer Erzählung, som däijämte berättar om 
en vallfärd till den minoiska kulturens Kreta. »Varför fylls 
jag av obehag», skriver hon i en dagboksanteckning från 
den 7 maj 1981 och utvecklar ytterligare sina reservationer 
från Mann-Kerényi-anteckningen, »vid läsandet av så 
många publikationer -  även från arkeologins, fomhisto- 
rieskrivningens område -  som utger sig själva som ’kvin- 
nolitteratur’?» Manlighets vansinnet får inte ersättas av 
kvinnlighets vansinne. »Gruppen, klanen, blod och jord: 
detta är inte de värden som man och kvinna av i dag kan 
anknyta till; att dessa slagord kan ge förevändningar för 
skrämmande regressioner borde just vi veta.»

Men Christa Wolf döljer samtidigt inte sin fascination 
inför de arkeologiska vittnesbörden om en »mödrarnas» 
tidsålder. Hon talar om sin rörelse inför de små terrakotta- 
figurema -  idoler från neolithicum -  på Heraklionmuseet, 
havande kvinnor, mödrar med de nyfödda vid bröstet. 
Och hon ironiserar över de många manliga arkeologer och 
fomtidsforskare som inte vill inse att alla tidiga gudar är 
kvinnliga; »ofta, tänker jag, föredrar de att varken läsa 
Engels eller Bachofen eller Thomson eller Graves.»

J. J. Bachofens paradexempel, scenerna från Aischylos’ 
Eumenidema, tar Christa Wolf upp till en deciderat femi- 
nistisk tolkning. Som ett agitprop-efterspel, ett tendens- 
pjässlut, stämplar hon härvid den replikväxling där »den 
klokt talande Pallas Athena betvingar de matriarkaliska 
erinnyema» -  en Athena som enligt Apollon har fram 
sprungit ur Zeus’ huvud. Christa Wolf förklarar i anslut-

6 -8 4 9 0 7 8  Samlaren



82 Forskningsöversikter

ning härtill att det Troja som hon hade för ögonen ville 
hon mycket hellre se »som en modell för ett slags utopi än 
som en bakåtvänd beskrivning». Kassandra är en text 
som uppenbarligen är ytterst omsorgsfullt underbyggd av 
mytologiska referenser. Christa Wolf låter Kassandra ef 
terhand upptäcka nya verkligheter i Troja, bortom krigets 
och hjältarnas -  »Akilleus, det kräkets» -  sfär. Hon be 
söker gudamodem Kybeles hemvist på Idaberget. »Över 
gången från palatsvärlden till bergens och skogarnas värld 
var också övergången från tragedin till burlesken.» Kas 
sandra får uppleva en kvinnogemenskap med en livsviktig 
överlevnadsstrategi.

»Det förvånade mig att alla kvinnor vid Skamander, hur 
olika varandra vi än var, kände att vi prövade ut någon 
ting. Och att det inte kom an på hur mycket tid vi hade. 
Eller på om vi övertygade flertalet av våra trojaner, som 
naturligtvis stannade kvar i den dystra staden. Vi såg oss 
inte som exempel. Vi var tacksamma över att just vi fick 
åtnjuta det högsta privilegium som finns, att skjutsa in en 
smal strimma framtid i det mörka nuet som upptar all tid.»

*

Antifaschismus finns som ett av 220 uppslagsord i 
det voluminösa verket Kulturpolitisches Wörterbuch. 
Bundesrepublik Deutschlandl DDR im Vergleich (J. B. 
Metzler 1983), varvid artikelförfattaren framhåller »[die] 
unterschiedlichen Einschätzungen und Definitionen des 
Faschismus in der DDR und der Bundesrepublik». Man 
kan notera att beteckningen fascism emellanåt i artikeln 
används som liktydig med nazism; »in der Bundesrepub 
lik wurde die faschistische deutsche Vergangenheit sehr 
spät und nur in begrenztem Masse aufgearbeitet», heter 
det sålunda. Alltifrån slutet av 1960-talet har man i BRD 
böljat att starkare betona det gemensamma mellan olika 
fascistiska rörelser liksom också differenserna mellan fa 
scism och kommunism, påpekar artikelskribenten vidare. 
»Mit dem Aufkommen des Neofaschismus in der Bundes 
republik und einer publizistischen und wissenschaftlichen 
Analyse und Dokumentation des Nationalsozialismus, 
gerieten Aktualität und Geschichtlichkeit des Antifaschis 
mus wieder in den Blick.»

När Emst Cloer, pedagogikprofessor i Hildesheim, till 
sammans med en rad medarbetare ägnat en undersökning 
åt Das dritte Reich im Jugendbuch (Braunschweig: Agen 
tur Pedersen, 1983) har det befunnits på sin plats att ge 
»ein theoretischer Bezugsrahmen» för de femtio ung 
domsbokanalyser som samlingsverket innehåller. Under 
tidrymden 1945-1981, då genomsnittligt halvtannat tusen 
bam- och ungdomsböcker årligen utkom i BRD, hade 
inalles 162 böcker anknytning till Nazitysklands verklig 
het. De allra flesta av de i Das dritte Reich im Jugendbuch 
behandlade ungdomsböckerna har publicerats alltsedan 
mitten av 70-talet -  »parallell zur Hitlerwelle, Wirt 
schaftskrise, Terrorismusdebatte, zum Anwachsen der 
Ausländerfeindlichkeit und rechtsextremistischer Gewalt 
aktionen». Medan ungdomsböckerna om nazitiden från 
åren 1960-65, den första livaktiga perioden efter krigsslu 
tet i fråga om detta slags litteratur, kännetecknades av ett 
mer eller mindre direkt jämställande av Det tredje riket 
med Sovjetunionen och DDR, uppvisar många böcker

alltifrån 1970-talets mitt »eine entschiedene differenzier 
tere Darstellung und Deutung der NS»; så kom den nazis 
tiska rasideologien nu mer i förgrunden. »FaschismusVer 
ständnis» utgör överhuvud en central aspekt i det »Beur 
teilungsraster» som anläggs i undersökningen. Das Dritte 
Reich im Jugendbuch rymmer en utmärkt uppsats (med 
en omfattande litteraturlista) av Hubert Mainzer om de 
senaste decenniernas »Faschismusdeutungen in Politik 
und Geisteswissenschaft» i BRD. I anslutning till W. Wip- 
permann (Faschismustheorien. Zur Stand der Gegenwär 
tigen Diskussion. Darmstadt4 1980) hävdar Mainzer, att 
»die Verwendung eines allgemeinen, aber in sich differen 
zierter Faschismusbegriffs legitim zu sein scheint».

Ett »differentierat» fascismbegrepp är likaså vad som 
har tillämpats i ett annat samlingsverk, Faschismuskritik 
und Deutschlandbild im Exilroman. Hrsg, von Christian 
Fritsch und Lutz Winckler (Berlin: Argument-Verlag 
1981). Den litterära »fascismkritiken» studeras här såsom 
den har manifesterat sig i den tyska exilromanens litterära 
gestaltning -  »Formen und Schreibweisen» -  och i sam 
band härmed uppmärksammas de konceptionella föränd 
ringar i fråga om konstnärlig »Selbstverständnis» och lit 
terär praxis som var betingade av erfarenheterna från 
exilen och av uppgörelserna med nationalsocialismen. Ett 
slutkapitel uppehåller sig vid exiltidens självbiografier.

Som »Beitrag zu einer Ästhetik des Widerstands» pre 
senteras i ett förord Kunst und Literatur im antifaschisti 
schen Exil (Reclam/Berlin 1978-80; också som västtysk 
licensutgåva). Det rör sig om ett samlingsverk i sju band 
och utgivare är die Akademie der Wissenschaften och die 
Akademie der Künste i DDR. Band 7 som innehåller ett 
avsnitt om exilen i Skandinavien, främst Sverige, rymmer 
liksom de andra delarna både kompilerade avsnitt och 
resultat av egen forskning. Exilländema skall enligt den 
målsättning som har gällt för verket inte ställas i fokus 
som »Fluchtpunkte», utan som träffpunkter i den antifa- 
scistiska kampen. I DDR har exillitteraturforskningen inte 
präglats av samma stillestånd som länge nog var rådande i 
BRD, men den har också i Östtyskland bedrivits i vari 
erande omfattning och med växlande inriktning. Helmut 
Müssener karakteriserar forskningen kring emigrantlitte 
raturen i BRD på 1960-talet med Hans-Albert Walters ord: 
»Noch immer draussen vor der Tür.» Walter drog upp 
riktlinjer för exillitteraturforskningen i en uppsats i Frank 
furter Rundschau 1970, där han såg den västtyska germa- 
nistikens »Abstinenz» som förorsakad av den »postfascis 
tiska erans» restaurationstendenser liksom av »de forma 
listiska, verkimmanenta, ja generellt litteratur- och konst 
autonoma interpretationsmetodema». Helmut Müsseners 
dissertation och standardverket för Sveriges vidkomman 
de, Exil in Schweden. Politische und kulturelle Emigra 
tion nach 1933 (Carl Hanser Verlag 1974), som i ett av 
kapitlen redogör för »Der Stand der Emigrationsfor 
schung», »versteht sich als ein Beitrag zur Grundfor 
schung, wie sie von Berendsohn gefordert und wie sie 
u.a. auch von mir definiert wurde» (Einleitung). Walter 
Berendsohns verk Die Humanistische Front. Einführung 
in die deutsche Emigrantenliteratur (Bd. 1. Zürich 1946) 
skrevs redan under kriget och behandlar tiden 1933-1940. 
(Ett andra band av Berendsohns verk förelåg 30 år senare. 
Worms 1976.)

KPD -  Kommunistische Partei Deutschlands -  och dess 
verksamhet såväl i Tyskland som exilländema står i för 
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grunden inom den östtyska exilforskningen. Jan Peters 
undersöker för Sveriges del den kommunistledda, antifa- 
scistiska motståndsrörelsens sammansättning och arbete i 
sin tack vare egna, grundliga forskningsinsatser väl under 
byggda bok Exilland Schweden. Deutsche und schwe 
dische Antifaschisten 1933-1945 (Akademie-Verlag. Ber 
lin 1984). »Die Idee zu dieser Arbeit trug ich -  einst 
Emigrantenkind, heute Historiker -  lange mit mich 
herum.» »Deutsche Kommunisten und schwedische Anti 
faschisten -  das sind die beiden Schwerpunkte dieses 
Buches; ihren gemeinsamen Kampf zu zeigen ist sein 
wichtiges Anliegen.» Bara mer i förbigående kommer emi 
granternas kulturella verksamhet in i bilden. I ett avsnitt 
om »Flüchtlingshelfer» under 1930-talet figurerar Stig 
Bendixon, Gillis Hammar och Torgny Segerstedt som 
representanter för den borgerliga humanismen; rättvisa 
gör Jan Peters likaledes åt »Streitbare Societätsdamen 
und andere Frauen», Mia Leche Löfgren, Amelie Posse 
o. a. I fråga om Brechts Sverigesejour, så ofta omskriven, 
redogörs för hans svenska vänkrets. Peters har, berättar 
han, i många år stått i regelbundet tankeutbyte med fram 
lidne Peter Weiss och med Helmut Müssener. »Das auf 
Initiative von Walter H. Berendsohn (t) entstandene und 
von Müssener praktisch geleitete Forschungszentrum für 
Exilliteratur in Stockholm hat zum Thema Exil in Schwe 
den in mancher Hinsicht wegweisend gewirkt.» Från sitt 
DDR-perspektiv reserverar Peters sig emellertid visavi 
Müsseners »bürgerlich-liberale Position» och hävdar nöd 
vändigheten, »in einige Bereiche tiefer -  und vielleicht 
auch anders -  einzudringen.»

Två väldiga band föreligger på J. B. Metzler Verlag av 
Hans-Albert Walters Deutsche Exilliteratur 1933-1950. 
Band 4: Exilpresse (1978) inleds av Editorische Vorbe 
merkung, där Walter ger en förklaring till varför han har 
bytt förlag och inte fortsatt att publicera sitt stora över- 
siktsverk såsom Taschenbuchsbände i Sammlung Luch 
terhand. En anledning har varit verkets omfång, en annan 
själva tidsramen för arbetets fullbordande. »Jede wissen 
schaftliche Arbeit braucht ihre Zeit, um wieviel mehr eine 
Darstellung dieses Umfangs, eine Darstellung auf ein Wis 
senschaftsgebiet zudem, das weithin unerforscht ist.» 
Walter behandlar ingående och ur en rad aspekter -  
»Deutschlandbild» och »Faschismustheorie» hör tili de 
mer regelbundet återkommande -  fem »politiskt-kulturel- 
la» och likaledes fem »kulturellt-litterära» exiltidskrifter; 
volymens tredje avdelning gäller »Politisch-kulturelle 
Zeitschriften der jüdischen Massenemigration» (Aufbau 
och Orient). Den av Liselotte Maas utarbetade bibliogra 
fin Handbuch der deutschen Exilpresse upptar inte min 
dre än 430 organ; det är således enbart ett dussin av dessa 
som Walter har ägnat sin undersökning. Han redogör i en 
inledning för de urvalskriterier som han tillämpat. »Das 
Resultat ist, wie jede Auswahl, ein (nicht immer ganz 
leicht errungener) Kompromiss, begreiflicherweise auch 
ein Kompromiss im Hinblick auf den Raum, den der 
politisch-kulturellen Exilpresse in einem Werk zur Exilli 
teratur proportional einzuräumen war.»

Den på senhösten 1936 begynnande massterrom i Sov 
jetunionen som alltifrån början också drabbade tyskarna, 
rättfärdigades i Internationale Literatur (Deutsche Blät 
ter), en exiltidskrift med redaktion i Moskva och som 
existerade ända från juni 1931 till december 1945. »Bei 
alledem ist die Redaktion selbst von Terror und Prozessen

stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Zwischen 1936 
und 1939 wurden die stellvertretenden Redakteure Karl 
Schmückle und Hugo Huppert, die Mitglieder des Redak 
tionskomitees Hans Günther, Emst Ottwalt und Sergej 
Tretjakow verhaftet, nach einer bislang unbestätigten 
Quelle auch Alexander Barta. In der Folge unterblieb jede 
Erwähnung der Verhafteten. Ihre Beiträge wurden nicht 
einmal mehr in den (sporadisch publizierten) Jahresver 
zeichnissen erwähnt. Herwarth Waiden, der, wenn nicht 
zur Redaktion, so doch zum engsten Mitarbeiterkreis ge 
hörte, war eines der spätesten Opfer des Terrors. Von den 
sowjetischen Autoren, die in der IL geschrieben hatten, 
verschwanden u.a. Isaak Babel, Michail Kolzow, Jurij 
Olescha und Boris Pilnjak. Zurückgekehrt ist von all die 
sen nur Hugo Huppert; er begann im September 1939 
wieder in der IL zu publizieren.» Den ojämförligast mest 
kvalificerade bidragsgivaren till Internationale Literatur 
var Georg Lukåcs, konstaterar Walter. Vad man nu kan 
läsa i hans samlingsband Deutsche Literatur in zwei Jahr 
hunderten publicerades så gott som fullständigt i IL. »Mit 
diesem insgesamt grandiosen Gegenentwurf zur nationa 
listisch und faschistisch verfälschten Literaturgeschichts 
schreibung im Dritten Reich hat Lukåcs eine Leis 
tung vollbracht, der kein anderer Literaturhistoriker der 
Emigration Vergleichbares an die Seite zu stellen hat.» 
Det är ett vackert erkännande från den västtyske exilfors 
karens sida. Walter är ingalunda blind för Lukåcs-fraktio- 
nens långt drivna anpassningsförmåga i de litteraturteore 
tiska debatterna. Själv har Lukåcs i ett Postscriptum 1957 
talat om hur han i Sovjetunionen under de svåra åren 
tvangs föra »ett slags partisankamp för sina vetenskapliga 
idéer» och exempelvis möjliggöra publiceringen av sina 
arbeten tack vare några Stalin-citat. (Jfr Georg Lukåcs. 
Moskauer Schriften. Hrsg, von Frank Benseler. Sendler 
Verlag 1981. S. 150.1 boken ingår en rad förut på tyska ej 
tidigare publicerade uppsatser.) Öppenhjärtigare än nå 
gonsin tidigare berörde Lukåcs exilen i Sovjet i den ban 
dade intervju strax före hans död som återges i Gelebtes 
Denken. Eine Autobiographie im Dialog. (Jfr min recen 
sion i Samlaren 1983, s. 141 f.) »Ich bin durch eine der 
grössten Verhaftungskampagnen der Welt gegangen. Ich 
wurde am Ende der Kampagne, als die eigentlichen Mo 
mente der Kampagne keine Rolle mehr spielten, für zwei 
Monate festgenommen. Das kann man nur als Glück be 
greifen.» Som en ståndpunkt »i utomordentligt skarp mot 
sats till stalinismen» betecknade Lukåcs sin uppfattning, 
»dass die Ideologie kein Kriterium für die ästhetische 
Beschaffenheit eines Werks sei».

Band 2 av Hans-Albert Walters Deutsche Exilliteratur 
är betitlat Europäisches Appeasement und überseeische 
Asylpraxis (1984). Någon hedersam plats intar inte Sve 
rige i revyn över en rad europeiska staters reaktioner på 
de i och med annekteringen av Österrike insättande nya 
flyktingströmmarna. Müsseners Exil in Schweden är na 
turligt nog här Walters huvudkälla. Ett annat avsnitt i 
volymen och av relevans för denna forskningsöversikt 
utgör en studie över Die Folgen des sowjetischen Staats 
terrorismus für die in der Sowjetunion lebenden Exilier 
ten. Det är framför allt själva livsatmosfären under dessa 
år av statlig terrorism som Walter försöker ge en uppfatt 
ning om. »Unmöglich», förklarar Walter, »beim gegen 
wärtigen Quellenstand die Zahl der Opfer zu ermitteln 
[ . . . ]  Die Versuche, die Pike im dieser Hinsicht unter 
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nimmt, sind ebenso problematisch wie alle vorangegan 
genen. Es lässt sich ja nicht einmal schätzen, wieviele 
Exilierte in der Sowjetunion überhaupt Zuflucht gefunden 
haben. Einzig die Dauer des Terrors lässt sich ungefähr 
fixieren.» Walter knyter i sin framställning an tili den 
amerikanska germanisten David Pikes uppsats The Ger 
man Ezhovshchina; denna skulle sedan komma att ingå 
som det elfte kapitlet i Pikes stora arbete Deutsche 
Schriftsteller im sowjetischen Exil bis 1945 (Suhrkamp 
1981). (Översättningen till tyska föregick publiceringen av 
German Writers in Soviet Exile 1933-1945. The Universi- 
ty of North Carolina Press 1982.) »The subject (as the 
Russian saying goes) was a book waiting for its author», 
hävdar Pike som säger sig ha varit vida mer framgångsrik 
än vad han själv trott vara möjligt i fråga om utnyttjandet 
av opublicerat material i de sovjetryska och östtyska arki 
ven. Pike presenterades också som världsexpert beträf 
fande den tyska exillitteraturen i Sovjetunionen vid en av 
Suhrkamp Verlag på Frankfurtermässan hösten 1981 an 
ordnad presskonferens. Att detta var alldeles ohemula 
anspråk framhöll Fritz J. Raddatz strax i Die Zeit (nr 45, 
30 okt. 1981); ett halvår i Library of Congress och två 
korta resor till Moskva och Östtyskland borde ha räckt för 
boken, ty i stort sett är det enbart fråga om ett »med 
rörande flit» sammanställt kompilat, heter det. Raddatz 
undantar emellertid kapitlet om »Stalin’s Purge of Ger 
mans» från denna negativa karakteristik av Pikes arbete; 
det är här verkligen en mångfald nya faktiska upplysning 
ar som ges om den tyska sektionen i det sovjetiska skrift- 
ställarförbundet, heter det.

Huvudparten av de författare, journalister och konst 
närer som sökte sig till Sovjet var medlemmar av KPD. 
Dessa mer prominenta landsflyktingar som alla hade inta 
git framskjutna positioner inom Weimartysklands kultur 
liv blev i det stora hela väl mottagna. Men när de stora 
utrensningarna satte in drabbades alltså också de tyska 
kulturarbetarna på ett förödande vis. En rad av dessa -  
Bredel, Wolf, Piscator, Ernst Bloch o. a. -  befann sig 
emellertid utomlands under de ödesdigra åren 1936-39; 
»diese Häufung kann kein Zufall sein», anmärker Walter i 
Deutsche Exilliteratur (Bd 2). Men dokumentariskt är det 
inte möjligt att bevisa att förlängningen av uppehållet i 
Västeuropa skulle ha sanktionerats i Sovjet just för att 
rädda dessa tyskars liv.

Walter baserar sin framställning av »Lebensatmosphäre 
in der Jahren des staatlichen Terrorismus» på minnes- 
skildringar och självbiografier av Erich Weinert, Ernst 
Fischer, Ervin Sinkö, Hugo Huppert m. fl. Han framhåller 
det klickvälde som rådde bland tyskarna själva, men är 
varsam beträffande domslut. »Auch im prekärsten Fall 
des Denunziationsvorwürfs wird sich Klarheit erst nach 
Öffnung der sowjetischen Archive gewinnen lassen.» Och 
Walter bemöter Pikes karakteristik av Alfred Kurella -  
sedermera en centralfigur i DDR -  »als besonders üble 
Erscheinung». I Walters stora recensionsartikel av David 
Pikes bok i Frankfurter Rundschau (nr 75, 30 mars 1982) 
påtalades framför allt »der Mangel an Reflexion und Ana 
lyse». »Weil Pike das Wesen des Stalinismus nicht begrif 
fen hat, sind ihm Ursachen und Atmosphären dieser 
grauenvollen Geschehens völlig fremd geblieben. Das 
Überleben war vielfach ja nur mit moralischer Selbst 
preisgabe zu erkaufen, dies eine a priori unmenschliches 
Alternative.» Walter drar inga paralleller tili Nazityskland 
med dess förnedring av mänsklig värdighet, men erfaren 
heterna därifrån bör ha bidragit till hans egen förståelse på 
denna punkt.

David Pike har haft tillgång till det centrala statsarkivet 
för konst och litteratur i Moskva, men inte till de politiska 
arkiven, konstaterar Walter, »wie etwa zu den Materialen 
der einstigen Komintern, von denen des KGB gar nicht 
erst zu reden». Tragödien aus der Perspektive eines Buch 
halters -  så är Walters artikel rubricerad. Som källfors- 
kare bjuder Pike på många värdefulla enskilda pusselbitar; 
därför blir hans arbete trots allt oumbärligt för fackmän 
nen på området.

Vare sig Raddatz eller Walter går in på David Pikes 
Lukåcs-kapitel. Den förre slår visserligen ned på den 
pejorativa pluralen »die Lukåcs» i den tyska utgåvan av 
Pikes arbete; den är symptomatisk för hans attityd, kan 
man tillägga. Pike menar att Georg Lukåcs under »rea 
lism-debatten» i Das Wort och Internationale Literatur 
var helt styrd av Komintern. »Had there been no Lukåcs 
in 1933 to 1939, he would have to been invented.» Kring 
Georg Lukåcs’ roll i de litteraturteoretiska debatterna 
under exilåren kommer diskussionen länge nog att gå 
vidare.


