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Brecht, Kafka och expressionismen
Nya litteraturvetenskapliga översiktsverk i
Av ULF WITTROCK

I. Brechthandbok och Brechtkritik
Brecht är död, slog Hellmuth Karasek fast i en 
artikel i Der Spiegel 1978 (nr 9), samma år som 
Bertolt Brecht skulle ha fyllt 80 år. Minnesfirandet 
hade både i DDR och BRD haft en pliktskyldig 
karaktär, framhöll Karasek. »Styckeskrivaren» 
Brecht var en lika grandios som hämningslös för- 
enklare, heter det i artikeln. Karasek gav samma år 
ut boken Bertolt Brecht. Der jüngste Fall eines 
Theaterklassikers (Kindler Verlag), där han i kapit
let »Brecht und die Folgen» triumferande konstate
rar att mottagandet av Klaus Volkers Brechtbio- 
grafi 1976 bragte i dagen »eine fast allgemeine 
Brecht-Ermüdung und Brecht-Ernüchterung».

En tredje, fullständigt omarbetad upplaga av 
Reinhold Grimms Bertolt Brecht (Sammlung 
Metzler) förelåg 1971, och det är fortfarande tack 
vare bibliografin ett värdefullt hjälpmedel vid 
Brechtstudiet. Grimm förutsåg att 70-talet skulle 
stå i »Brechtskymningens» tecken; han hänvisade 
till att Max Frisch redan 1964 hade präglat ordet 
»von der ’durchschlagenden Wirkungslosigkeit 
eines Klassikers’, die Brecht auszeichne [...] Ob 
man Frisch zustimmt oder nicht: er hat die vorläu
fig letzte Etappe der Brechtschen Wirkungsge
schichte als erster erkannt -  und hat damit zugleich 
schon, wenn auch unausgesprochen, die zu erwar
tende Gegenwendung signalisiert.» (A .a ., s. 117f.) 
Ett utdrag ur Max Frischs »Tagebuch 1946-1949», 
rubricerat Gedichte, die standhalten, inleder ett av 
Walter Hinck utgivet samlingsband Ausgewählte 
Gedichte Brechts mit Interpretationen (edition 
suhrkamp 1978). Under förberedelsearbetet på bo- 
ken skrev Frisch till utgivaren: »das Brecht- 
Theater befindet sich in einer Erstarrung, aber 
seine Lyrik bleibt Lava.» Hinck menar att den rätta 
stunden just för Brechts lyrik nu är inne, om han 
också inte för den skull delar Frischs negativa upp
fattning om Brechts dramatik. »Die Krisen im ’Ber
liner Ensemble’ sind Krisen in der Verwaltung des

Erbes; selbst hier schützt die Modell-Inszenierun
gen Brechts nicht mehr der Mantel seiner Autori
tät.» Dramatexter är alltid beroende av scenfram
föranden, lyrik åter behöver inga förmedlare; »hier 
liegt die Chance der Lyrik».

Ingen författare har ju som Bertolt Brecht alltse
dan 50-talet stått i korsdraget mellan öst och väst, 
mellan DDR och BRD, och hans pjäser har på så 
vis kommit i blickfånget för den receptionshisto- 
riska forskningen. Den östtyske Brechtforskaren 
Werner Mittenzwei publicerade i Sinn und Form 
1976-77 Grundriss zu einer Brecht-Rezeption der 
DDR 1945-1975, Der Realismus-Streit um Brecht 
På 70-talet kom lärostyckena att bli internationellt 
uppmärksammade, framhåller han. »Von den fort
schrittlichen Kräften in den kapitalistischen Län
dern wurde die Beschäftigung sogar noch weit in
tensiver und experimentierfreudiger betrieben als in 
der DDR.» Ett uttryck för detta intresse i BRD var 
Brecht-Materialien I, Zur Lehr stück-diskussion, i 
Alternative, 92; samma år 1973 förelåg Alternativ^ 
93, med material Zur Rezeption in der BRD. »Ber
tolt Brecht, einst befehdet und diffamiert, dreimal 
auf westdeutschen Bühnen boykottiert -  heute fast 
der meistgespielte Autor der Bundesrepublik.» Så 
heter det i det senare tidskrifthäftets ingress. 
Brechtbaissen hade alltså ingalunda slagit igenom 
ännu. Men de båda författarkollektiven i Alterna
tive räknar med borgerliga förfalskningar och tillrät- 
taläggningar i receptionsprocessen inom teaterlivet 
liksom de tar upp till ideologikritisk granskning »lit
teraturvetenskapliga strategier inom Brecht-recep- 
tionen i BRD». En receptionshistorisk studie av 
Willmar Sauter behandlar Brecht i Sverige (Akade
militteratur 1978); den lilla bakgrundsexposén om 
Brechtmottagandet i BRD bygger tydligen på his
torieskrivningen i Alternative.

Brecht in der Kritik. Rezensionen aller Brecht- 
Uraufführungen (Kindler Verlag 1977) är en 500- 
sidig volym sammanställd av Monika Wyss och
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försedd med inledande och förbindande texter av 
förläggaren Helmut Kindler. Urvalet sträcker sig 
från premiärerna i München och Berlin 1922 på 
Trommeln in der Nacht till det första uppförandet i 
Östberlin 1977 av Aufstieg und Fall der Stadt Maha- 
gonny. Den sistnämnda helaftonsoperan hade haft 
sin urpremiär i Leipzig 1930; »Theaterskandale 
sind etwas ungemein Anregendes», kommenterar 
Kindler. En av de båda återgivna recensionerna av 
Leipzig-föreställningen var skriven av Theodor W. 
Adorno. Två recensioner av operan gäller Berlin- 
premiären 1931, som blev en stor publikframgång, 
och ytterligare en omtryckt recension premiären i 
Wien 1932. För urvalskriterierna erbjöd sig ingen 
patentmedicin, konstaterar Kindler. I regel fanns 
en mångfald recensioner att välja bland, men stun
dom krävdes mödosamt arbete att bara hitta en 
enda. Varje pjäs har i volymen fått i genomsnitt tre 
recensioner på sin lott; det är alltså inte enbart 
fråga om recensioner av uruppföranden utan också 
om senare premiärer, såväl tyskspråkiga som på 
andra språk. »Mit der Summe der hier veröffent
lichten deutschsprachigen Rezensionen -  über 180 
-, wozu noch ausgewählte Beispiele von Bespre
chungen fremdsprachiger Aufführungen aus 18 
Ländern kommen, dürfte der vorliegende Band, 
mag er auch zu Widerspruch herausfordern, in der 
Brecht-Literatur nicht nur eine Lücke füllen, son
dern auch als Material für eine umfassendere Arbeit 
gute Dienste leisten. Denn dass Thema ’Brecht in 
der Kritik’ mit diesem Band nicht erschöpft sein 
kann, liegt auf Hand.» I begränsad utsträckning 
figurerar också Brechtbearbetningar av andras 
texter liksom i ett fall vice versa, en dramatisering 
av Die Ballade vom Reichtagsbrand som gjordes av 
Ernst Ottwald och spelades i Moskva 1934. Där
jämte förekommer bl. a. recensioner av två hörspel 
och tre filmer. Sverige är representerat med en 
amatörteaterföreställning på Tollare 1939 av Vad 
kostar järnet? som Herbert Grevenius har berättat 
om, och med Stockholmspremiären 1938 på Senora 
Carrars gevär, som uruppfördes i Paris 1937. Den 
oftast förekommande recensenten i samlingen är 
den 1977 avlidne Herbert Ihering. Bland de mer 
eller mindre välkända teaterkritikerna förekommer 
åtskilliga författare som man inte brukar förknippa 
med recensionsverksamhet av detta slag, förutom 
Adorno exempelvis Max Frisch och Anna Seghers. 
Tyvärr har rubrikerna till recensionerna genomgå
ende slopats och uteslutningar har inte markerats. 
Hur som helst är denna samling av teaterkritik myc
ket upplysande och tankeväckande.

Det är frappant hur i BRD inom germanistiken 
handböckernas tid nu är inne. Jan Knopfs Brecht- 
Handbuch Theater (Metzler 1980), ett band på 500 
tvåspaltiga sidor, som skall följas av ett andra band 
ägnat Brechts övriga skrifter och hans biografi, är 
ett nog så imponerande enmansverk av stor an
vändbarhet. I första bandet ger del I »Daten, Ana
lysen, Deutungen» till dramerna liksom till frag
ment och projekt, och del II ger en bred framställ
ning av Brechts teaterteori. Jan Knopf har förut i 
Bertolt Brecht. Ein kritischer Forschungsbericht 
(Athenäum-Verlag 1974) tagit upp »Fragwürdiges in 
der Brecht-Forschung» till en engagerad debatt. 
Kritisk har ju på vänsterhåll fungerat som ett ideo
logiskt honnörsord alltsedan studentrevolten och 
germanistikens första krisår på 60-talet. »Kritik 
heisst, die Haltung der Negation zu ermöglichen, 
heisst, die in der Brecht-Forschung sich verfestig
ten Ergebnisse aufzulösen, sie neuen Fragen zu 
öffnen und zu negieren.» (Einleitung.) Knopf be
fann sig i sin forskningsöversikt på våglängd med de 
skribenter i Alternative som granskar den litteratur
vetenskapliga Brecht-receptionen i BRD. Han gick 
till attack mot åtskilligt inom den traditionella ger
manistiken och »den borgerliga Brechtforskning- 
en». För att få utrymme för debatten företog han ett 
relativt snävt selektivt urval. »Ich reduziere die 
Literatur auf eine überschaubare Anzahl, ein Vor
gehen, das ich für ehrlicher halte, als eine grösst- 
mögliche Vollständigkeit zu suggerieren, die für 
einen Brecht-Forschungsbericht sowieso nicht 
mehr zu erreichen ist.» En kvalificerad diskussion 
om innebörden av begreppet Verfremdung inleder 
översikten; Knopf avvisar med goda argumenTden 
tesen att Brecht skulle ha stått i beroende av den 
ryska formalismen (Sklovskijs främmandegörings- 
begrepp), när han först lancerade detta begrepp. 
Däremot ansluter sig Knop till den uppfattningen 
att Hegel har spelat en viktig roll för Brechts teorier 
på denna punkt. Så långt är allt gott och väl, men 
Hegel spökar väl mycket på andra håll i forsknings
översikten, åtföljd av Adorno, som visserligen av 
Hans Mayer och andra förut har sammanställts med 
Brecht, men som med sin negativa- dialektik för 
Knopf utgör en auktoritet som han hänvisar till i 
skilda sammanhang. Reinhold Grimm talar om 
Knopfs »rüde Diktion»; »[er] schwenkt im schlud
rigstem Deutsch seinen Fetisch einer realen (Hess: 
negativen) Dialektik.» Grimm kallar Knopf sekte
rist, men nekar inte till att hans bok har förtjänster 
(Germanistik 1974.)

»Ich bin kein Liebhaber Brechts, und ich meine,
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dass Liebhaber keine wissenschaftlichen Bücher 
über den Gegenstand ihrer Liebe verfassen soll
ten.» Så heter det i inledningen till Brecht-Hand- 
buch. Jan Knopf börjar med att nyktert konstatera 
hur situationen har förändrats sedan han 1975 gav 
sig i kast med det nya företaget; »noch schien 
Brecht aktuell und wichtig zu sein [...] ’Brecht ist 
tot’, das war und ist die neue Devise; sein rationa
listisches Denken schien so wirklichkeitsfremd zu 
sein, wie seine Dramen die Realität vereinfachten 
und zu Sandkastenspielen gerinnen Hessen.» Knopf 
hade från början avsett att samla ett kollektiv av 
specialister kring en större forskningssyntes. »Je
doch ergab eine erneute Überprüfung der For
schung (des Westens), dass sie in sich so zerstritten 
und zerfasert ist -  ganz abgesehen davon, dass sie 
in Teamarbeit wenig oder keine Übung hat dass 
am Ende wohl mehrere Bände ideologischer Debat
ten anzukündigen gewesen wären -  aber kein 
Brecht-Handbuch.» Så beslöt Knopf att lägga om 
kurs och att i stället ensam föra företaget i hamn. 
En svårighet låg givetvis däri att det inte existerar 
en större textkritisk Brechtedition. Som ett grund
arbete härtill kan man beteckna en »beståndsför- 
teckning» i fyra band över den litterära kvarlåten- 
skapen (men inte över breven): Bertolt-Brecht-Ar
chiv (Aufbau Verlag 1969-73). »Die Prinzipien 
einer Werkausgabe und auch ein erster Plan sind 
erarbeitet worden (voraussichtlicher Umfang der 
Ausgabe 250 Kassetten zu je 500 Seiten), von einer 
baldigen Realisierung ist aber nicht mehr die Rede, 
ja noch nicht einmal vom Beginn der eigentlichen 
Arbeiten dazu.» För detta system med lösblad i 
kassetter har den östtyske Brechtforskaren Ger
hard Seidel gjort sig till talesman.

Plaidoyer för en textkritisk Brechtedition satte 
Jan Olsson som rubrik på en recensionsartikel i 
Tidskrift för litteraturvetenskap 1971/72 (nr 3/4), där 
han sakkunnigt presenterade Gerhard Seidels arbe
te Die Funktions- und Gegenstandsbedingtheit der 
Edition untersucht an poetischen Werken Bertolt 
Brechts (1970). Seidel har för en ny i BRD utgiven 
upplaga funnit anledning att förenkla och förtydliga 
boktiteln: Bertolt Brecht. Arbeitsweise und Edition 
(Metzler 1977). Han har här också i en efterskrift 
anställt några betraktelser över de senaste årens 
diskussion och praxis inom den internationella edi- 
tionsvetenskapen -  »die Anrufung der Hermeneu
tik» i BRD finner han inte ha gett några praktiska 
resultat, lika litet som »die nun auch in editionswis
senschaftlichen Arbeiten zu beobachtende Ador- 
noisierung des Denkens» -  och han exemplifierar

till slut i den nya utgåvan med ytterligare ett par 
editionsmodeller. Brecht arbetade gärna i kollektiv 
och anteckningar av en medarbetares hand före
kommer ofta i texterna. Utmärkande för Brechts 
verk är vidare de många överarbetningarna. »Eine 
historisch-kritische Edition der Schriften Bertolt 
Brechts hat das literarische Werk nicht als endgülti
gen Zustand, sondern als unabgeschlossenen Pro
zess wiederzugeben», betonar Seidel (a.a ., s. 61). 
Han har inte något tillövers för den stora Suhr- 
kamputgåvan av Gesammelte Schriften (1967ff), 
som genomgående återger den sista förefintliga ver
sionen av varje verk. Men Seidel anmärker i ef- 
terskriften till sin bok att ansatser har gjorts i rätt 
riktning, och hänvisar speciellt till Reiner Stein- 
wegs kritiska utgåva av Die Massnahme (Suhr- 
kamp Verlag 1972).

Reiner Steinweg svarade också 1972 för boken 
Das Lehrstück. Brechts Theorie einer politisch
ästhetischen Erziehung (Metzler Studienausgabe.
2. Aufl. 1976) och därmed för ett arbete som haft 
påtagliga efterverkningar i kulturlivet i BRD. Alter
native hade strax tagit till vara på Steinwegs teser 
och låtit honom själv lägga ut texten, medan Rein
hold Grimm i Germanistik 1973 avfärdande talade 
om »modische Interpretation». Jan Knopf förklarar 
i Brecht-Handbuch att först »Steinwegs umfang
reiche und akribische Forschungsarbeit hat aus 
dem vielfältigen Material des Archivs die Theorie 
zum Vorschein gebracht, die viel weiter geht als die 
Lehrstücke selbst, zugleich aber hilfreich ist, neue 
Aspekte an ihnen freizulegen. Ohne Übertreibung 
lässt sich sagen, dass die von Steinweg rekon
struierte Theorie eine Revolutionierung der Brecht- 
Forschung bedeutete, die eine eindeutige Frucht 
des politischen Aufbruchsklimas der Jahre zwis
chen 1967 und 1972 gewesen ist: die Hoffnung und 
Zuversicht auf Veränderung ist der Lehrstück- 
Theorie implizit.» (A.a., s. 419.) Steinwegs arbete 
utlöste »ein Lehrstück-Boom», som Knopf uttryc
ker det; vad det gällde var det praktiska omsättan
det av den appell man funnit i Bertolt Brechts egen 
deklaration: »das Lehrstück lehrt dadurch, dass es 
gespielt, nicht dadurch, dass es gesehen wird». Ti
teln på en av Reiner Steinweg 1978 utgiven sam
lingsvolym visar på de bildstormande teaterentu
siasternas målgrupper liksom på de pedagogiska 
intentionerna: Auf Anregung Bertolt Brecht. Lehr
stücke mit Schülern, Arbeitern, Theaterleuten (edi
tion suhrkamp 1978). Att Die Massnahme var att 
betrakta som en övningstext och inte som en trage
di framhöll Steinweg allra först i Alternative 1971

6-804543 Samlaren



82 Ulf Wittrock

II. Kafkahandbok och annan 
Kafkalitteratur
Kafka und kein Ende rubricerade Stig Ahlgren en 
artikel i Vecko-Journalen 1947 (nr 11) och halvtan- 
nat decennium senare ställde halvt uppgivet Hans 
Mayer frågan Kafka und kein Ende? (Mayers upp
sats ingår i hans bok Ansichten zur Literatur der 
Zeit. Reinbek 1962.) »Bisweilen steigt Ungeduld 
auf [...] Die von Harry Järv, einem Bibliothekar 
der königlichen schwedischen Bücherei zu Stock
holm, in Buchform zusammengestellte Bibliogra
phie mit dem Titel ’Die Kafka-Literatur’ umfasst 
nicht weniger als 5000 Hinweise.» Dietrich 
Krusche kommenterar i sin tur: »Offenbar ist eines 
der Motive für solch unmutige Ungeduld die Ein
sicht, dass man schon königlich schwedischer Bib
liothekar sein muss, um alle schriftlichen Äusserun
gen zu Kafka auch nur sichten zu können.» (D. 
Krusche: Kafka und Kafka-Deutung. München
1974.)

Amerikanskan Angel Flores svarade för den väl 
senaste större Kafkabibliografin (A Kafka Biblio- 
graphy, 1905-1976. New York 1976). Hon står ock
så som utgivare av The Kafka Debate. New Per
spectives for our time (Gordian Press. New York 
1977). Anmälaren i Germanistik. Internationales 

ett aktningsvärt bidrag till denna. I sitt perspektiv _ Referatenorgan 1978 framhåller bokens koncentra-

(nr 78/79). »Nicht das epische Schaustück, sondern 
das Lehrstück kommt als Model für ein sozialis
tischer Theater in einer sozialistischen Gesellschaft 
in Frage», hette det här också. Jan Knopf ger i 
Brechthandbokens senare del en fyllig redogörelse 
för Brechts lärostycksteorier så som Steinweg har 
utlagt dem, och han sammanfattar också den debatt 
som efterhand uppstått inom Brechtforskningen 
och den officiella germanistiken kring dennes teser. 
Lehrstück-vägen har nu för övrigt sjunkit tillbaka; 
»ich denke, dass wir uns vom Lehrstück bis zum 
nächsten Erdbeben verabschieden müssen», skrev 
den östtyske dramatikern Heiner Müller 1977 tili 
Steinweg (Auf Anregung .. . ,  s. 232).

Jan Knopf deklarerar alltså i sin Brechthandbok 
att han inte vill gälla för »Liebhaber» eller »Fan», 
och han har som sig bör i en handbok stramat åt sin 
stil och förtydligat sina argumenteringar. »Das 
Handbuch ist Nachschlagewerk und Lesebuch zu 
Brechts Theater zugleich. Es stellt das Nach- 
schlagewissen, das zu erwarten ist, bereit, verfährt 
aber sowohl in den Erläuterungen als auch vor 
allem in den Analysen ausführlicher, als dies sonst 
der Fall zu sein pflegt.» Det är förvisso inte överord 
när Knopf inledningsvis förklarar att han »över
blickar Brechtforskningen» och det är min uppfatt
ning att hans egen nya stora bok kan betraktas som

på Brechts dramatik är han påverkad av Seidel och 
Steinweg; liksom dessa båda ser Knopf som det 
allra mest utmärkande för Brecht att han ställde sitt 
verk »helt i historien». »’Brecht in der Geschichte' 
bedeutet, dass sein Werk selbst weitgehend, als h i
storisch unabgeschlossen, veränderlich und verän 
derbar aufzunehmen ist: (fast) jedes W erk liegt io 
mehreren oder vielen verschiedenen F assungen  
vor, die auf die jeweiligen Aktualitäten der en tsp re
chenden Zeit reagieren. Die Tatsache zw ingt dazu , 
bei der Interpretation die D ifferenzierungen  des 
historischen Prozesses, denen ein W erk ausgesetz t 
ist, angemessen zu berücksichtigen.» Men Knopf 
går på samma gång emot den uppfattningen som i 
nedvärderande syfte har aktualiserats till det senas
te jubileet, »Brecht habe bloss Kommentare zur 
Zeit geschrieben und keine Kunstwerke -  im Ge
genteil war der ’ästhetische Brecht’ erst zu ent
decken, aber er hat dem Kunstwerk einen neuen 
Sinn gegeben, einen historischen und darum auch 
einen menschlichen.» Så talar en hängiven Brecht- 
beundrare som inte vill se dennes dramatik »als 
Schatzkästlein bürgerlichen Geistes oder archiva- 
lische Grabkammer». (Einleitung.)

tion på angloamerikansk forskning från de sista 
decennierna och betecknar den på grund av dess 
övervägande biografisk-historiska inriktning som 
m er konservativ än ett par samlingsband Angel 
Flores tidigare har gett ut. I Sammlung Metzler 
förelåg 1975 Ludwig Dietz: Franz Kafka, en för
träfflig liten introduktion: »die notwendige Auswahl 
aus d e r Literatur (die Reduktion des etwa 10000 
Titel umfassenden Schrifttums auf ein Zehntel) ist 
keine Wertung: Zeil war, das breite Spektrum der 
Forschung andeutend zu erschliessen.» Dietz, själv 
författare till en rad textkritiska Kafkastudier, har 
också tagit sig an »der Text», det inledande avsnit
tet i band 2 av Kafka-Handbuch in zwei Bände. 
Under Mitarbeit zahlreicher Fachwissenschaftler 
herausgegeben von Hartmut Binder (Alfred Kröner 
Verlag. Stuttgart 1979). Band 1 (611 s.) är betitlat 
Der Mensch und seine Zeit, Band 2 (951 s.) Das 
Werk und seine Wirkung.

En ny, vetenskaplig utgåva av Kafkas skrifter har 
länge stått som en av den internationella germanis- 
tikens mest angelägna uppgifter, konstaterar Dietz. 
»Eine fast schon nichtmehr zu überblickende Flut 
an Interpretationen beruft sich auf eine nicht fehler-
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freie Textgestalt.» Initiativet tili den nu planerade 
kritiska utgåvan i tolv band har tagits av det 1974 
grundade Forschungsstelle für deutschsprachige 
Literatur Osteuropas (Wuppertal) under ledning av 
Jürgen Born. För det första bandet med dess edi
tion av Das Schloss svarar Malcolm Pasley. Det var 
ju Max Brod som länge nog blockerade en kritisk 
analys av de tre tidigare utgåvorna (Berlin-Prag, 
New York, Frankfurt a.M.); «eine Kritik an der 
ausserordentlichen Arbeit des Herausgebers war 
erst angebracht», framhåller Dietz, »als Kafkas 
Werk weltweite Wirkung erreicht hatte und diese 
Ausgabe noch immer nicht durch eine dieser Wir
kung und vielfältigen Beschäftigung mit Kafka an
gemessener ersetzt, sondern in ihrer inzwischen 
überholten Textgestalt konserviert wurde.» Det må 
erinras om att den senare välkände Kafkaforskaren 
Heinz Politzer medverkade vid Berlin-Pragutgåvan 
1935-37 och redan 1935 tryckte en liten studie Zur 
Kafka-Philologi.

Hartmut Binder, utgivaren av den nya oumbär
liga Kafkahandboken som trots sitt omfång väger 
lätt i handen och har ett behändigt format, är född 
1937 och professor i Ludwigsburg; han har med en 
rad arbeten dokumenterat sig som en av de mest 
allsidigt orienterade nu verksamma Kafkakän- 
narna. Samtidigt framstår han som vi skall se som 
en av de mest kontroversiella. Hans bok Kafka- 
Kommentar zu sämtlichen Erzählungen (München 
1975) följdes av Kafka-Kommentar zu den Ro
manen, Rezensionen, Aphorismen und zum Brief 
an den Vater (München 1976). Kafka-Handbuch 
utgör ett samlingsverk med förutom Hartmut 
Binder själv inalles 34 medverkande -  »aus organi
satorischen Gründen, und weil einfach nicht mehr 
kompetente Fachleute zur Verfügung standen, Hess 
sich die Zahl der Mitarbeiter nicht beliebig auswei
ten». Binder avtackar i sitt förord bibliotek och 
Kafkaforskare från hela världen liksom f. ö. också 
Alfred Kröner Verlag för dess mod att ge ut hand
boken »in dieser opulenten Form und Ausstat
tung». Det borde väl ändå vara självklart för biblio
tek med litteraturvetenskaplig inriktning världen 
över att införskaffa detta översiktsverk.

Band 1 inleds av ett hundrasidigt avsnitt, Die 
Zeit, som ger en bakgrundsteckning av Böhmen 
och Prag. Inte ens på tjeckiska föreligger någon 
bredare, allsidig framställning av de politiska, 
sociala och kulturella förhållandena i Prag under 
decennierna kring sekelskiftet. Överhuvud fram
håller Binder bristen på förarbeten vad gäller Die 
Zeit, Der Mensch och Die Wirkung -  vad beträffar

Das Werk ligger det annorlunda tili, »obwohl auch 
hier beispielsweise Beiträge zu den beruflichen 
Schriften und Zeichnungen sowie zusammenhän
genden Darstellungen zu ästhetischen Problemkrei
sen fehlen.» (Vorwort.) Hur förbunden Kafka var 
med Prag framhölls av recensenterna gång efter 
annan redan under hans livstid; han sammanfördes 
gärna med andra unga judiska Pragförfattare och 
Franz Werfel, själv en av dessa, förklarade rentav 
att Kafkas prosa inte skulle bli förstådd bortom Tet- 
schen-Bodenbach (gränsstationen till Tyska riket). 
Nu hävdar också Christoph Stölzl att det tematiskt 
förelåg ett sammanhang mellan nästan alla de till 
Prag knutna tyska diktarna i början av seklet; »es 
scheint, als sei das Thema der sozialen und ethni
schen Besonderheiten Prags als Brücke zwischen 
Deutschtum, Slawentum und den verschiedenen 
Ausprägungen des europäischen Judentums in je
dem (Euvre verabeitet worden.» Men i likhet med 
Dietz avvisar Stölzl begrepp som »Prager Schule» 
och »Prager Kreis» såsom missvisande. Olika grup
per formades och upplöstes och Wien och andra 
tyska kulturmetropoler utövade sin attraktion. Ett 
debattämne inom Kafkaforskningen har också varit 
hur det egentligen förhöll sig med »das Prager 
Deutsch». Peter Demetz, som själv härstammar 
från Prag, menar i likhet med Klaus Wagenbach att 
Franz Kafka växte upp i en miljö av språkligt ar
mod: »Diese Umweltsituation war für den jungen 
Kafka von grosser Bedeutung. In den frühen Brie
fen und Werken ist eine noch vorhandene sprach
liche Unsicherheit nicht zu leugnen.» (Klaus Wa
genbach. Franz Kafka. Bern 1958.) Heinz Politzer, 
som själv i åtskilliga år varit bosatt i Prag, går på 
samma linje.

Klaus Wagenbachs Franz Kafkamonografi bär 
undertiteln Eine Biographie seiner Jugend 1883— 
1912. »Kafka, ’dessen Erziehung im Grunde ge
nommen sich vollständig im einsamen, überkalten 
oder überheissen Knabenbett vollzogen hat’ (so 
schreibt er zwei Jahre vor seinem Tode an Oskar 
Baum), hat Gewicht und Einfluss der Jugendzeit 
niemals geleugnet.» Så heter det i Wagenbachs för
ord. Han hade under sin medverkan på 50-talet i S. 
Fischerförlagets edition av Kafkas samlade verk 
systematiskt börjat samla dokument och uppgifter 
om diktarens liv och om miljön i Prag; »die voll
ständige Auflösung des gesamten Altprager Le
bens- und Kulturkreises zwang mich weiterhin, von 
vielen Menschen Erinnerung und Material zu erbit
ten.» Hartmut Binder som själv tillsammans med 
Wagenbach har gett ur ett elfte band, Briefe an
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Ottla und die Familie (1974), av Gesammelte 
Werke, uttalar sig nu emellertid påfallande kärvt 
om den wagenbachska biografin: »Das von Wagen- 
bach dargebotene Tatsachenmaterial hat jedoch bis 
heute den Blick dafür verstellt, wie hier durch man
cherlei Sachfehler, vor allem aber durch willkür
liche und einseitige Benützung des Quellenmate
rials sowie durch mangelnde psychologische 
Kenntnisse ein stark verzerrtes Bild Kafkas enstan- 
den ist [...].» Det är sålunda på en hel rad väsent
liga punkter som Binder menar att Wagenbachs 
framställning kräver en revidering. I Kafkahandbo- 
kens förra del, där Binder ägnar 500 sidor åt Leben 
und Persönlichkeit Franz Kafkas, utgör Max Brod 
och Hans Wagenbach naturligt nog de inom Kafka- 
forskningen oftast åberopade och debatterade auk- 
toriteterna. Sin inledande översikt över forsknings
läget slutar Binder med att deklarera att han vill ge 
»eine möglichst materialreiche, anschauliche und 
gleichwohl nüchterne Lebensbeschreibung Kafkas 
[...], die alle bekannten Aspekte erfasst». Om bio
grafin liksom överhuvud om varje enskilt bidrag till 
de båda Kafkahandböckerna gäller för övrigt att 
alla beläggställen är förefintliga i själva texten. »Die 
Zusammenstellungen von Forschungsliteratur ver
mitteln alle für ein gezieltes Weiterstudium notwen
digen bibliographischen Angaben und repräsen
tieren den internationalen Forschungstand bis
1978.» (Vorwort.)

Den minutiösa levnadsteckningen har Binder dis
ponerat i biografiska längdsnitt: Frühe Kindheit 
(1883-1889), Schulzeit (1889-1901), Studium 
(1901-1907), Die ersten Berufsjahre (1907-1912), 
Der Kampf um Felice Bauer (1912-1917) och 
Krankheit und Tod. I det första av dessa avsnitt 
hävdar Binder att man har att räkna med en »grund
störning» hos Kafka från mycket tidiga år. Det är ju 
i och för sig en uppfattning som redan Max Brod 
företrädde i sin biografi 1937 (ny uppl. 1945 och 
1954); »för fall som Proust, Kleist och Kafka, som 
aldrig någonsin blir färdiga med barndomsintrycken 
eller kan göra sig kvitt trycket av familjen och 
familjetraditioner, tillhandahåller psykoanalysen 
sitt schema av undermedveten erotisk bindning vid 
modern och undermedvetet fadershat», framhöll 
Brod. (K. Vennbergs övers. 1949.) Brod avvisar 
inte det psykoanalytiska betraktelsesättet men me
nar att det finns en »enklare förklaring till bindning
en vid det infantila, nämligen den att föräldrarna är 
det första problem som möter barnet, det första 
motstånd som det måste ta itu med». På tal om 
Brevet till fadern, som i utdrag första gången publi

cerades just i biografin, säger Brod att man väl på 
ytan hittar en överensstämmelse med psykoanaly
sens teser som Franz Kafka själv väl kände -  »men 
den sträcker sig knappast längre än till ytan; de 
djupa förgreningarna når den inte». Nu applicerar 
emellertid Binder på Kafka Freuds och hans efter
följares djuppsykologi, knyter an till flera av de 
förefintliga psykoanalytiska Kafkastudierna och 
stämplar Wagenbach närmast som en lekman på 
psykologins gebit.

»Ermöglichte die in den erhaltenen Lebenszeug
nisse Kafkas sedimentierte Symptomlage der frü
hen Kindheit eine Rekonstruktion seiner Fehlent
wicklung in dieser Zeit, so lassen sich aufgrund 
dieser Erkenntnisse und der wenigen familienge
schichtlichen Fachten, die aus dieser Lebens
epoche bekannt sind, auch noch Einsichten in die 
Ursachen der ungünstigen Mutter-Kind-Beziehung 
gewinnen.» Denna något tungfotade deklaration gör 
Binder när han övergår till att granska Franz Kaf
kas relation till modern. En lång och intensiv mo
dersfixering leder vanligen till en åtminstone latent 
homosexualitet, förklarar Binder. Att Kafka inte 
tycks ha visat några som helst homosexuella ten
denser anför han som ett ytterligare indicium på att 
det förelegat »schwache Beziehungsintensität zur 
Mutter in Kafkas Kindheit». Vid Kafkas sexual- 
skräck, vid honom själv och hans huvudpersoner i 
deras egenskap av »bachelors», uppehöll sig Heinz 
Politzer utförligt i sin bok Franz Kafka. Parable and 
Paradox (1962). Han gjorde där också en idéhisto
risk sammanställning med Otto Weininger; hos ho
nom kunde Kafka möta »a similar distrust of all 
things sexual, a similar horror of the darker side of 
existence, especially of all things sexual, similar 
predispositions». Politzer menar att man från Kaf
kas sida har anledning förmoda »a more than fleet- 
ing acquaintance». I första rummet står Politzer 
emellertid som en företrädare för new criticism och 
gentemot Binders renodlat biografiska metodik in
tar han som vi skall se s. 87 en helt avvisande 
attityd.

Binder polemiserar i avsnittet om Kafkas skoltid 
mot Wagenbachs renodlat negativa bild av det ös
terrikiska skolsystemet men delar Brods uppfatt
ning att Kafka var ur stånd till abstrakt argumenta
tion; »han tänkte i bilder», förklarar Brod. Man får 
en ytterst grundlig redogörelse för den gymnasieun- 
dervisning som försiggick i det tyska läroverket vid 
Altstädter Ring. I fråga om Pragtyskan och den 
språkliga miljön i hemmet har Binder vissa korrige
ringar att göra visavi Wagenbach, och han bestrider
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att Kafka skulle på ett djupare sätt ha influerats av 
filosofen Franz Brentano; det likaså av Wagenbach 
hävdade stilmässiga beroendet, »für eine Zeit kri
tiklos», av tidskriften die Kunstwart, som Kafka 
abonnerade på medan han låg vid universitetet i 
Prag, avvisar Binder kategoriskt. »Gerade während 
seiner Studienzeit hatte er für Autoren der Nach
seite des Lebens und der Dekadenz wenig Neigung 
und bevorzugte schlichte Gestaltungen einfacher, 
positiver Lebens Verhältnisse.» Ytterligare ett par 
punkter där Binder går emot Klaus Wagenbach är 
Kafkas inställning till judendomen och hans förhål
lande till de tjeckiska anarkisterna -  det är en ren 
legend, menar Binder, att Kafka varit lierad med 
anarkismen. En passage i Max Brods självbiogra
fiska roman Stefan Rott oder Das Jahr der Ent
scheidung (1931) har varit utgångspunkten för ett 
fantiserande utan all saklig grund, heter det. »Gibt 
es demnach für Kafkas Hinwendung zum tsche
chischen Anarchismus der Vorkriegszeit keinerlei 
stichhaltige Anhaltspunkte, so war er gleicherwohl 
an politischen Fragen damals nicht uninteressiert».

Nykter och saklig, de psykoanalytiska utflyk
terna till trots, och mättad med kronologiska och 
faktiska uppgifter, ter sig Binders breda framställ
ning, där alltså den biografiska inriktningen är al- 
lenarådande. Binder avvisar principiellt »eine Ver
abschiedung des Faktischen und Chronologischen 
Beiwerk» så som Dieter Hasselblatt har prövat ett 
dylikt tillvägagångssätt i studien Franz Kafka. Eine 
nichtbiographische Biographie (Neue deutsche 
Hefte, 21, 1974); en koncentration på det förment 
»typiska» är särskilt farlig när det gäller en så för 
allsköns spekulation utsatt diktare, framhåller 
Binder (Forschungslage). Men när Gerhard Kurz i 
Die Neue Rundschau 1977 (s. 113-120) granskade 
Hartmut Binders väldiga bok Kafka in neuer Sicht. 
Mimik, Gestik und Personengefüge als Darstel
lungsformen des Autobiographischen (Metzler. 
Stuttgart 1976) -  det rör sig om ett arbete på inte 
mindre än 677 sidor -  rubricerade denne kritiskt sin 
artikel Eine autobiographische Deutung Kafkas. 
Binders altneue [sic!] Sicht auf den Roman »Das 
Schloss», och attackerade Binder för hans »Lust 
am Positiven» och för hans »avgrundsdjupa miss
tro» gentemot litteraturen och dess läsare! »Mit 
dem älteren Positivismus teilt Binder auch die Lust 
am Gegebenen und Exakten: die Literatur verbin
det ein ’Kausalzusammenhang’ -  das Schibboleth 
des älteren Positivismus -  mit dem Leben.» Kurz 
bestrider inte att verket har något att göra med

författarens liv. »Aber es ist nicht dessen Pauspa
pier. Was immer Literatur ist, sie ist auch eine 
Handlung, eine Praxis. Sie überholt, was ihr an 
’Empirie’ zugrunde liegen könnte: als Flucht, als 
Distanzierung und Verweigerung, als Sprung, 
Entwurf, Realisierung.»

Det är värt att göra en liten resumé över debatten 
på denna front Kafkaforskarna emellan och att när
mare stanna inför några principiella ställningstagan
den. I Binders verk Kafka in neuer Sicht utgör Das 
Schloss den enskilda text som ägnas det största 
utrymmet. (Ett kapitel om Der Prozess har lyfts ut 
och tydligen utan större svårighet inarbetats i Kaf- 
ka-Kommentar zu den Romanen.) Som Binder själv 
påpekar (Einleitung, s. xiv) var det Max Brod som i 
sin Kafkabiografi (kap. 8 i tredje utgåvan 1954) först 
på Der Schloss tillämpade »die historisch-biogra
phische Betrachtung.» »Brod erkannte richtig», 
förklarar Binder, »dass Kafkas Verlobung mit Julie 
Wohryzek und seine Beziehung zu der tschechi
schen Journalistin Milena Jesenskä wesentliche 
Partien des Schloss-Romans prägen. Und W. H. 
Sokel ist es gelungen, diese Zusammenhänge noch 
wesentlich zu vertiefen.»

Walter H. Sokel har med sin bok Franz Kafka -  
Tragik und Ironie. Zur Struktur seiner Kunst (Mün- 
chen/Wien 1964) tillfört Kafkaforskningen ett av 
dessa mer betydande arbeten. Sokel som genomgå
ende tillämpar djuppsykologiska synsätt, tar fasta 
på Kafkas egna uttalanden om att det inte existerar 
någon avgörande skillnad mellan livsdokument och 
dikteriska verk; det längsta och mest litterärt utfor
made av alla Kafkas brev, Brief an den Vater, utgör 
för Sokel ett huvuddokument. Det är Sokel som 
tagit sig an Hartmut Binders Kafka in neuer Sicht i 
Germanistik 1977. »Es gelingt ihm», heter det här, 
»feinsten Differenzierungen der einzelnen Phasen 
von Kafkas Leben und Werkgeschichte vorzuneh
men.» Binder hävdar själv i sin inledning att det 
som ett resultat av hans undersökning kommer att 
visa sig, »wie die Intention des entstehenden 
Textes mit seismographischer Genauigkeit den 
jeweiligen Erlebnissen des Dichters folgt». Och i en 
sammanfattning som han gör av såväl sin metodik 
som sina resultat i bokens slut (s. 502 f.) konstaterar 
Binder att hans undersökning har klargjort följande 
överraskande sakförhållande (»folgende erstaun
liche Sachverhalt»):

Die Briefe an Milena sind sozusagen vollständig in den 
Roman eingegangen, d. h. es gibt dort keinen einigermas- 
sen profilierten Sachverhalt, der nicht für die Deutung des 
Schlosses hätte herangezogen werden müssen. In etwas
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geringerem Masse gilt diese Aussage auch vom Brief an 
den Vater, soweit dieser eben nicht Kafkas Kindheit be
trifft, den Tagebüchern der Jahre 1920 bis 1922 und den 
Briefen an die Freunde, also allen denjenigen Zeugnissen, 
die Kafkas Lebensproblematik in der Spätzeit reflek
tieren. Die vorgelegte Interpretation ist also nicht eklek
tisch. Es gibt keine Überstände in den Briefen und Tage
büchern, die im Roman fehlten, und im Roman gibt es 
keine Passagen, die sich nicht durch biographische Aussa
gen absichern Hessen. Und dieser Sachverhalt is nur so zu 
verstehen, dass die sich in den genannten Lebensdoku
mente artikulierenden Probleme auch tatsächlich mit der 
Thematik von Kafkas letztem Roman identisch sind: 
das Schloss ist ein autobiographisches Werk.

Binders bok är indelad i tre stora avsnitt. Det första 
(»Die Lebenszeugnisse») ägnas ett ingående studi
um av Kafkas brev och dagböcker, också de beva
rade resedagböckerna som tidigare lämnats så gott 
som obeaktade av forskningen. Ett kapitel som bil
dar en övergång till det andra huvudavsnittet söker 
fixera »typische Formen des Kafkaschen Tage
buchs November 1910 bis November 1917». Oskar 
Walzel framhöll redan 1916 i en artikel om Der 
Heizer och Die Verwandlung att Kafka hade en 
särskild förkärlek för att notera minspel, gester och 
andra kroppsrörelser. Den andra delen i undersök
ningen, »Mimik und Gestik», syftar just till att klar
lägga en grundprincip i själva den litterära skapelse
processen, en för Kafka säregen kombination av 
»Wahrnehmungsweise und Darstellungsart». 
»Auch die Ursachen für die Bevorzugung derar
tiger Wahrnehmungs- und Darstellungselemente 
dürfen bei dieser Fragestellung nicht übergangen 
werden [...].»

Tidigare opublicerade avsnitt ur Milenas brev till 
Kafka som Binder kunnat utnyttja, har tjänat till att 
underbygga hans biografiska tolkning av Das 
Schloss och sak samma har de talrika följetonger 
gjort som Milena Jesenskå författade och publicera
de delvis under pseudonym. »Entscheidend für das 
Verständnis des Romans waren weithin besonders 
die Lebensumstände Max Brods, die direkt oder in 
literarischer Gestalt fmin kursivering] in das Werk 
Eingang fanden.» Litterärt gestaltade blev de alla 
gånger, vill man invända! Idéhistorisk karaktär har 
en utläggning om en samtida psykologisk teori
bildning som Kafka och några av hans judiska vän
ner attraherades av och som i olika variationer 
företräddes av Anton Kuh, Otto Gross och Otto 
Weininger. (Dritter Teil, 4. Kapitel. Die Darstel
lung der Geschlechtigkeit und ihr zeitgeschicht
licher Hintergrund.) I sin bok Kafkas böse Böh
men. Zur Sozialgeschichte eines Prager Juden

(München 1975) har Christoph Stölzl företagit en 
viktig undersökning av den »ungtjeckiska» antise
mitismen kring sekelskiftet som Binder har kunnat 
knyta an till. Binder talar mot denna bakgrund om 
Kafkas »Selbsthass», och ser det inte bara som 
betingat av en individualpsykologisk sexualångest 
utan också som influerat just av de tre nämnda 
judiska kulturkritikerna i Wien.

»Bei Weininger findet sich der Gedanke, der 
Jude sei stets ’lüsterner, geiler, wenn auch merk
würdigerweise .. .  sexuell weniger potent, und si
cherlich aller grossen Lust weniger fähig als der 
arische Mann’. Entsprechend sagt Kafka, trotz der 
an sich beobachteten sexuellen Gier, er habe aske
tische Fähigkeiten; auch fürchtete er Potenz
schwierigkeiten.» Binder kan närmare belägga Kaf
kas intresse för Weininger, men större vikt lägger 
han vid dennes också direkt personliga kontakter 
med Otto Gross och Anton Kuh. (I Kafkahandbo- 
kens förra del finns dessa nya forskningsresultat 
rörande Kuh och Gross inarbetade.) Max Brod gav 
i sin efterskrift till Das Schloss framför allt en som 
han själv har uttryckt det »allmänt religiös tolk
ning». I sin Kafkabiografi gör han i stället några 
antydningar, som han säger, om romanens förhål
lande till judarnas öde. I Martin Bubers månads
tidskrift Der Jude (okt. 1916) skrev Brod om Kaf
ka: »Obwohl in seinen Werken niemals das Wort 
Jude vorkommt, gehören sie zu den jüdischesten 
Dokumenten unserer Zeit.» Brod delade inte de tre 
nämnda judiska kulturkritikernas inställning och 
offrade inte åt deras »självbestraffning» å det judis
ka folkets vägnar. Kafka däremot rörde sig på sam
ma våglängd, menar Binder som också i sin inter
pretation av Das Schloss tar fasta härpå.

Hartmut Binder hänvisar till att Kafka själv gärna 
tolkade både egna och andras verk biografiskt, och 
han drar polemiskt den konklusionen: »Die Deu
tungsgrundlage bildet nicht irgendein beliebiges 
oder modisches Interpretationssystem oder eine 
Weltanschauung [...]» När han betonar att hans 
interpretation inte är eklektisk (jfr citat ovan), 
avser han det förhållandet att han inte har gjort 
bruk enbart av »Erlebnissplitter», »Lektürespur» 
osv. Han har i stället, gör han gällande, lyckats 
klarlägga ett homogent sammanhang mellan livsdo
kument -  som sådana sorgfälligt studerade och ana
lyserade -  och Kafkas sista roman, ett sammanhang 
som ovedersägligt berättigar till denna slutsats: 
»Das Schloss ist ein autobiographisches Werk.» 
Levande skrifställare står med sina böcker i ett 
levande sammanhang, heter det i ett brev från Kaf
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ka till Milena som Binder citerar. I »brevet till 
fadern» bekände han: »Mein Schreiben handelt von 
Dir, ich klagte dort ja nur, was ich an deiner Brust 
nicht klagen konnte.»

Binders arbete är ett kraftprov men för många 
Kafkaforskare måste det utgöra en förargelse och 
en stötesten. På några håll gjordes strax den in
vändningen att Binder hade hemfallit åt ett reduk- 
tivt förfaringssätt; vi har ju redan sett hur Gerhard 
Kurz närmast vill stämpla honom som positivist. 
Heinz Politzer förklarade i en recension i Frank
furter Allgemeine Zeitung (16 nov. 1976): »Binder 
ist mit der Witterung eines Spürhunds und der 
Fleiss einer Ameise hinter jedem Detail her [...].» 
Politzer tar avstånd från Binders »lika minutiösa 
som överflödiga neopositivism». »In dieser Metho
de ruhen, wie der Löwe bei Lamm, Wesentliches 
und Triviales, Überraschendes und Abgestandenes, 
in milden Eintracht beisamen.» I sin metoddebat- 
terande skrift Kafka und Kafka-Deutung. Die pro
blematisierte Interaktion (München 1974) har Diet
rich Krusche gjort följande deklaration: »Wie sich 
zeigen wird, hat Kafka wie kein anderer Epiker 
dieses Jahrhunderts so viel individuelles Lebensde
tail so unverhohlen direkt, mit so wenig metapho
rischer Überhöhung und Distanzierung, so ’wört
lich’ in sein Werk übernommen, ohne -  und das ist 
das Eindrucksvolle dabei -  die sphärische Ge
schlossenheit der Fiktion zu beeinträchtigen.» 
Binders arbete Kafka in neuer Sicht bestyrker med 
ett överväldigande uppbåd av detaljöverensstäm
melser detta Dietrich Krusches uttalande om Kaf
kas bundenhet som diktare vid den självupplevda 
verkligheten -  ja, Krusches ord »wie kein anderer 
Epiker dieses Jahrhunderts» förefaller inte vara 
överord!

Binders tes om Das Schloss som ett självbiogra- 
fikt verk går emellertid stick i stäv mot Krusches tal 
om fiktionens »sfäriska slutenhet». Krusche uppe
håller sig i sin bok vid Max Brods framhävande i 
sin Kafkabiografi av »der biographische Vorder
grund»; »von allen umfassenden, ja universal-reli
giösen Horizonten abgesehen, die das ’Schloss’ 
ausserdem bietet, darf dieser biographische Vor
dergrund nicht vernachlässigt werden». Men Brods 
utläggning på denna punkt i den tredje utgåvan av 
biografin betecknar Krusche kritiskt som »ein Deu
tungsunternehmen, das in der Direktheit des Ver- 
knüpfens von biographisch belegbaren Fakten mit 
angeblichen Werkinhalten unvermeidlich kurz
schlüssig, simplifizierend, deformierend wirkt». 
När Hartmut Binder med sådan emfas framhåller

att han inte har gått eklektiskt tillväga, är det säker
ligen just för att värja sig mot en kritik av det slag 
som Krusche hade riktat mot Brod. Krusche tar 
dennes utläggning som ett exempel på det meto
diska kortslut som det innebär att förknippa »Teil
aspekte des Textes direkt mit einzelnen Fakten aus 
dem Leben des Autors (ohne auf die erzählerischen 
Bedingungen zu achten, unter denen die ’Aussage’ 
des Textes geschieht) [...].» Binder hävdar som vi 
sett att han med det biografiska materialet ger en 
totalbelysning av den litterära texten.

Peter M. Beicken som 1974 publicerade boken 
Franz Kafka. Eine kritische Einführung in die For
schung, svarar i Kafkahandbokens andra band för 
»Typologie der Kafka-Forschung», ett avsnitt som 
har till syfte »die Wechselfälle ihrer Geschichte zu 
perspektivieren». Översikten inleds av en betrak
telse över »Ursachen der Deutungsflut» och myn
nar ut i en diskussion om receptionsestetiska fråge
ställningar. Beickens bedömning av Hartmut 
Binders »umfangreiche Forschertätigkeit» och spe
ciellt av dennes arbete Kafka in neuer Sicht är för 
min översikt av särskilt intresse. »Die Gültigkeit 
der faktisch abgesicherten Ergebnisse» bestrider 
Beicken inte, men i likhet med Gerhard Kurz vill 
han beteckna såväl »den einlinigen Erklärungszu
sammenhang von Biographie und literarischer 
Struktur» som Hartmut Binders »mit Ausschliess- 
keitsanspruch» manifesterade litteraturuppfattning 
»als Literaturverständnis fragwürdig». Det är tyd
ligt att Binder har utmanat sina kritiker alldeles 
särskilt men denna deklaration i bokens slut: »Wer 
also die Grundsätze der vorliegenden Analyse be
streitet, hat die Dokumente gegen sich und muss 
begründen, warum er gegen bewährte philologische 
Grundprinzipien verstossen will.»

I Kafkahandbokens andra del, Das Werk und 
seine Wirkung, medarbetar Beicken också i det 
omfångsrika Ästhetik-av snittet; han behandlar här 
»Erzählweise». Binder återkommer med en studie 
över »Bauformen» och Karlheinz Fingerhut svarar 
för ytterligare en av de tio översikterna, »Bildlich
keit». En särskilt stor användbarhet har naturligtvis 
det nästan 350-sidiga avsnittet Die Einzelnen Werke 
med dess genomgång av Kafkas hela produktion: 1. 
Die Erzählungen, 2. Die Romane och 3. Nicht
epische Arbeiten und Lebenszeugnisse. Här ges ett 
viktigt komplement tili Binders ovan (s. 82) berör
da båda band med Kafkakommentarer.

Receptionsaspekten dominerar helt andra ban
dets senare del, Die Wirkung; Beickens redan be
rörda forskningsöversikt föregås här av en redogö-
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reise för »Frühphase der Kritik». Hartmut Binders 
historik täcker i huvudsak samma skede som Franz 
Kafka. Kritik und Rezeption zu seinen Lebzeiten 
1912-1924. Hrsg, von Jürgen Born unter Mitwir
kung von Herbert Mühlfeit und Friedemann 
Spicker (S. Fischer Verlag 1979). För »mottagandet 
i den enskilda länderna» har uppbådats en lång rad 
forskare av skilda nationaliteter. Östblocket har an- 
förtrotts Harry Järv som presenterar en säker och 
välavvägd överblick. Nordeuropa behandlas i några 
små omsorgsfullt registrerande studier av Beatrice 
Sandberg, docent i tysk litteraturvetenskap i Ber
gen. (Lars Fyhrs avhandling finns aviserad.) Bert 
Nagel bedömer i likhet med Beicken synnerligen 
negativt den västtyska Kafkaforskningens existen- 
tialistiska utsvävningar: »Das Kafkabild W. Em- 
richs repräsentiert recht eigentlich den Gipfel der 
spekulativen Kafkadeutungen.» Den verkliga Kaf
kakritiken har när allt kommer omkring kanske nätt 
och jämnt börjat, förklarar Nagel som sätter sin 
tillit till den nyaste receptionsestetiken. »Über eine 
genaue Beschreibung der Rezeptions- und Text
struktur soll der ’Unbestimmtheitscharakter von 
Kafkas Texten’ [H. Steinmetz, 1977] erfasst, und 
gegen die Vieldeutigkeit spekulativer Leserleistun
gen abgegrentzt werden.» Emellertid uppträder här 
liksom när det gäller Binders biografiska metod 
Gerhard Kurz som opponent; det sker i hans nyut
komna bok Traumschrecken. Kafkas literarische 
Existensanalyse (Metzler 1980). Kurz gör sig som 
litteraturforskare inte urarva från existentialismen 
och han förklarar sig heller inte vilja efterkomma 
Hans Mayers fordran på en kort process över 
»[das] Gerede über den prä-existentialistischen 
Kafka». Kafkas verk är ojämförligt, men det är 
präglat av sin epok. »Die Literatur, die in dieser 
Epoche geschrieben wird, ist eine Literatur der 
Existenz, die als Sein zum Tode verstanden wird. 
Am unerbittlichsten redet Kafkas Literatur von 
dieser Existenz als Sein zum Tode. Solche Formeln 
klingen uns etwas obselet, aber sie treffen zu.»

Gerhard Kurz framträder onekligen med an
språk: »Diese Interpretation der Werke verfolgt 
zwei Ziele. Sie will Kafkas Texte verständlich ma
chen, indem sie sie buchstabiert, und sie will zei
gen, inwiefern Kafka ein Repräsentant seiner 
Epoche ist. Beide Ziele sind erstaunlicherweise von 
der Forschung nur selten verfolgt werden.»

På sistone har kategorin »Unbestimmtheit» 
ställts i centrum för den receptionsestetiska teori
bildningen, konstaterar Kurz. »Es kann im Hin
blick auf Kafkas Werk nicht nachdrücklich genug

betont werden, dass die vielberufene Unbestimmt
heit nicht eine des Textes ist, sondern eine der 
Protagonisten in diesen Texten. Es ist eine Unbe
stimmtheit, die einen thematisch bestimmten Sinn 
hat, eine bestimmte Unbestimmtheit. Der Text 
selbst als Fundierungsrahmen ist keineswegs un
bestimmt. Er thematisiert auf bestimmte Weise die 
unbestimmte, besser: widersprüchliche, ambiva
lente Perspektive der Protagonisten.» Det var en 
konsekvent och radikal pessimism Kafka företräd
de, hävdar Kurz. »Die Handlungsaufforderung von 
Kafkas Literatur ist die einer Bejahung des Todes.» 
»Die Literatur der Existenz» i seklets begynnelse, 
den expressionistiska existenslitteraturen, uppvisar 
såväl en överensstämmelse med Heideggers exi
stensfilosofi som avgörande skillnader, betonar 
Kurz vidare. »Der Tod bedeutet z. B. für Heidegger 
ein Existential, an ihm wird die Möglichkeit von 
Sein zugänglich.» En första större monografi över 
dödstemat hos Kafka har skrivits av Hermann 
Messe (Die Bedeutung des Todes im Werk Franz 
Kafkas. Frankfurt 1978). Det är en undersökning 
både av Kafkas egen och av hans hjältars dödspro- 
blematik och de subtila analyserna går ut på att 
döden hos Kafka fungerar som »[eine] Art Erlö
sung». »Erlösung», så tillvida som Kafka i sin dikt
ning låter förstå att existensen är en omöjlighet, 
menar Kurz. »Es ist bis jetzt noch kaum bemerkt 
worden, wie entschieden Kafkas Literatur eine Li
teratur der Weltablehnung ist.» Så revolutioneran
de är nu inte den uppfattningen inom Kafkaforsk- 
ningen, där »den radikala nihilismen» (Karl Venn
berg) inte brukar vara ett försummat kapitel.

III. Expressionismen
Olika meningar har framförts om Kafkas hemma- 
hörighet inom expressionismen, Walter H. Sokel 
lancerade beteckningen Kafkas »klassiska expres
sionism», men han har rönt mothugg från bland 
andra Paul Raabe. Som expressionist räknas Kafka 
av Gerhard Kurz i dennes nyutkomna arbete och 
Thomas Anz företräder samma uppfattning i Litera^ 
tur der Existenz, en bok som Kurz åberopar. Jost 
Hermand vill för sin del skjuta Kafka helt åt sidan i 
sin epoköversikt över den tyska expressionismen.

I den stora forskningsöversikten Expressionis
mus. Internationale Forschung zu einem internatio
nalen Phänomen (Metzler 1980) ägnar Richard 
Brinkmann ett avsnitt åt »enskilda författares till
hörighet till expressionismen». Han refererar Paul
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Raabes uppsats Franz Kafka und der Expressionis
mus (ZfdPh, 86, 1967) och gör den reflexionen att 
det på de sista åren nästan hör till god ton, »Sokel 
falsch zu finden»! Det kommer emellertid an på 
vilket »fokus» man väljer, förklarar Brinkmann; 
»und es ist nicht falscher zu sagen, dass Kafka [...] 
die epochal gewichtigsten Tendenzen, die auch den 
Expressionismus hervorgerufen und geprägt haben, 
in nahezu idealtypischer Weise repräsentiert, als 
darauf zu bestehen, dass ihn Entscheidendes von 
den geistigen, publizistischen und poetischen Akti
vitäten des Expressionismus trennt». Just som 
idealtypisk i den bemärkelse Brinkmann avser 
framstår Kafka i Thomas Anz’ dissertation Litera
tur der Existenz. Literarische Psychopatographie 
und ihre soziale Bedeutung im Frühexpressionis
mus (Metzler 1978). Jag har betecknat den boken 
som ett viktigt bidrag till studiet av den tyska för
expressionismen i en anmälan i Samlaren 1979 och 
jag ser nu hur Brinkmann också framhåller avhand
lingens förtjänster. Man kan förvåna sig över att 
ingen förut på allvar har satt expressionismen i 
förhållande till existensfilosofin, heter det. Som det 
väl bästa kapitlet betecknar Brinkmann »Ångest»- 
kapitlet liksom han f. ö. också finner en exkurs med 
material till Kierkegaardreceptionen omkring 1910 
mycket användbar. »So gescheit die Arbeit von 
Anz in vieler Hinsicht ist -  man ist hier (wie mehr 
noch in zahlreichen anderen, vor allem deutschen 
literaturwissenschaftlichen Beiträgen) immer 
wieder versucht, die zuweilen kompliziert und in 
fashionablen szientifischen Tremolo vorgebrach
ten, gewiss meist nicht falschen, Theorien und The
sen mit etwas common sense und in sachlichter 
Rede auf ihre schliesslich relativ einfachen Tatbe
stände zurückzuführen.» Brinkmann framhåller ju 
att Thomas Anz inte behöver känna sig speciellt 
utpekad i det berörda avseendet; för min del ville 
jag snarare exemplifiera det av Brinkmann påtalade 
extravaganta uttryckssättet med Kurz’ bruk av ex
istentiella formler. Till Gerhard Kurz’ spekulativa 
men intresseväckande bok skall jag återkomma 
med en recension i Samlaren 1981. Richard Brink
mann uppehåller sig inte vid den; hans litteratur
översikt går fram till hösten 1979.

Richard Brinkmanns forskningsöversikt ansluter 
sig till hans tidigare publikation Expressionismus. 
Forschungs-Probleme 1952-1960 (Metzler 1961); 
den nya översikten utgör Sonderband der »Deut
schen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte». Brinkmann avtackar i för
ordet sina medhjälpare i Tübingen och i Berkeley.

Som professor med internationell anknytning slås 
han av hur föga den inhemska tyska expressionism
forskningen tar del av den som bedrivs i andra 
länder och på andra språk. Han kan också med 
ironisk distans betrakta den tyska litteraturveten
skapens språkliga utsvävningar. (I min uppsats i 
Samlaren 1979, Reception och ideologikritik, har 
jag behandlat »poetiseringen» i tysk litteratur
forskning i anslutning till Harald Frickes bok Die 
Sprache der Literaturwissenschaft, en provokativ 
undersökning som borde ha kommit mer debatt 
åstad.) Brinkmanns nya resonerande forsknings
översikt har en annan karaktär än den tidigare:

Damals war der Ehrgeiz sinnvoll und wohl auch bis zu 
einem guten Grade erfolgreich, vollständig zu sein. Das 
Gebiet war wenig erschlossen, seine literaturhistorische 
Erkundigung steckte in den Anfängen. Heute setzt nicht 
nur die beträchtliche Masse der Publikationen rein tech
nische Grenzen: Die Bibliographie, die der Vorbereitung 
gedient hat, geht, ohne auf Lückenlosigkeit pochen zu 
können, in die Tausende von Titeln.

Det vore emellertid varken nyttigt eller av nöden att 
eftersträva någon högre grad av fullständighet, re
sonerar Brinkmann. Specialisten har numera mång
faldiga möjligheter att orientera sig. Brinkmann 
hänvisar bi. a. till Germanistik som alltsedan 1960 
har tjänat som ett mer eller mindre heltäckande 
»Internationales Referatenorgan» i fråga om arbe
ten om det tyska språket och litteraturen. »Eine 
Bilanz der Expressionismus-Forschung seit 1960 
kann nur Sinn haben, wenn sie riskiert auszuwäh
len und auszulassen, wenn sie Linien, Konturen, 
Formationen in der dicht besiedelten Landschaft zu 
erkennen und erkennbar zu machen versucht.» 
Brinkmann vänder sig uttryckligen också till icke
experter och betecknar sin översikt som »sedd ge
nom ett temperament» -  ett temperament som gär
na spelar ut i ironiska kommentarer och kvicka tur
neringar, vill jag tillfoga.

Wolfgang Rothe har gång efter annan deklarerat 
att forskningen om expressionismen fortfarande 
bara befinner sig i sin begynnelse, konstaterar 
Brinkmann, som ser sig föranlåten att varna för 
föreställningen om »eine Art Universalbewältigung 
des Materials einer Epoche». Forskningen har idag 
mer än någonsin att göra klart för sig, vad den vill 
och vad den inte vill. »Das ist kein unhistorischer 
’Dezisionismus’ und auch kein Rückfall in eine 
Spielart georgeanischer oder ’existentieller’ Litera
turwissenschaft, sondern Notwendigkeit der Ein
sicht in die eigene historische Voraussetzung von 
’Forschung’ und ihre Tielsetzung; wenn man will,
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gehört es zu ih rer * Id eo lo g iek ritik '.»  F ö r a tt sä tta  
spärr fö r nyalexandrism en , för »ein K onservenda
sein füh renden  F o rschung» , borde fo rskn ingsöver
sik ter, »die K ritik , K riterien  und. schliesslich  auch -  
V erschw eigen  w agen» , ha en väsen tlig  uppgift att 
fylla, fö rk la ra r B rinkm ann. Som. red ak tö r fö r Sam -  
iaren  har jag  anlagt sam m a synsätt.

Indelningen, ä r  i s to rt se tt densam m a som. i den 
tidigare fo rskn ingsöversik ten . E fte r  e tt in ledande 
avsn itt som  redogör fö r nya. rön rö rande  ex p res
sion ism term ens h isto ria  behand las fö rst m åleri och 
a rk itek tu r, m usik och film . Inom  konstve tenskapen  
har m an, m enar B rinkm ann, m er lå tit kva lite tsas
pek ten  bestäm m a forskn ingsinrik tn ingen  än inom 
litte ra tu rv e ten sk ap en , d ä r också  tredje- och fjär- 
d ek lassp ro d u cen te r ägnas e tt fo rcera t in tresse . 
»V ollständigkeitsdrang w ar auch  früher schon, 
z. B. in d e r Z eit des Positiv ism us, bei der L ite ra 
tu rgesch ich te  v e rb re ite te r  als in d e r H isto riog raph ie  
an d erer K ü n ste .»  K o nstnären  och fö rfa ttaren  O s
kar K okoschka h a r ju s t som  dubbelbegåvning  blivit 
förem ål fö r nyare undersökn ingar. V ad förhållandet 
m ellan exp ression istisk t m åleri och exp ression is
tisk  d iktning be trä ffa r e x is te ra r em ellertid  fo rtfa ran 
de ingen, stö rre  översik tlig  fram ställn ing. F ilm en 
har det länge inte varit legitim t for litte ra tu rfo rs
karna a tt syssla  m ed, fas ts lå r B rinkm ann; »im 
L aufe d e r Jah re , der le tz ten  Z ehn vo r allem , hat 
sich das ein w enig v erän d ert» . Den. tidiga, tyska, 
exp ression istiska  Filmen har ju  därem o t fö r film his
to rik e rn a  länge nog s tå tt i. fö rgrunden fö r in tresse t. 
T ex te r rö rande  förhållandet m ellan litte ra tu r och 
film 1909-1929 har A nton K aes sam m anställt i an to 
login K ino-D eba tte  (M ax N iem eyer V erlag 1978); 
liksom  B rinkm ann har jag  funnit, den boken m ycket 
upp lysande och. nyttig , in te m inst genom  sin biblio
grafi, och jag  skall här dröja något vid den.. D et är 
inalles fy rtio  ty ska  eller i. varje  fall tyskspråkiga, 
inlägg som  antologin i o fö rk o rta t skick å te rger, och 
K aes in leder med en synpunk tsrik  historik... »K ino- 
d eba tte rnas»  forum, var tio- och tjugo talens tidning
ar och litte rä ra  tid sk rifter, också  teatertidskrifter.. 
D et är g ivande alt kom binera läsningen av K aes ' 
bok m ed e tt studium  av E lisabeth  L iljedahls av
handling Stum film en i Sverige. K ritik och debatt. 
H u r sam tiden  värderade  den. nya konsta rten  (1975), 
e tt a rbete  som  ty v ä rr  K aes inte har uppm ärksam 
m at. D et ä r m ycket likartade  frågeställn ingar som  
K aes och L iljedahl ta r  upp.

»Basis fü r alle neue kom m ende K unst ist das 
K ino», fö rk larade Y van Goll 1920 i Die neue 
Schaubühne. D en nya konstarten  hade fram  till

om kring 1909 negligerats av den officiella litteratur- 
och kulturkritiken, framhåller Kaes, som räknar 
m ed ett andra stadium fram till ca 1920, varunder 
en häftig debatt uppstod om hur litteraturen skulle 
kunna överleva i den nya konkurrensen; »Die 
Schaulust, die durch den Kino gesteigert wird, ver
mindert die Lesefreude», hette det. »Ein richtiger 
Kino-Gaffer ist für das Buch verloren.» Författare 
som  för klingande valuta ställde sig till förfogande -  
Hauptmann och Schnitzler hörde till dem -  utsattes 
fö r hård kritik. Ännu 1920 betecknade Paul Korn
feld filmatiseringen av Strindbergs och Wedekinds 
dram er som likskändning. »Dass die Witwe Strind
bergs mittut, ist ihre Privatsache; das aber die Tat
sache , dass sie es ist, für die Reklame ausgenützt 
w ird, ist widerlich und nicht mehr ihre Privatsache
[... ].» Nu hade ju Frieda Uhl kunnat hänvisa till
Strindbergs egen positiva hållning gentemot filmati
seringar av hans verk, om också denne befarade att 
biografen skulle bli den första spiken i teaterns kista 
(»T eaterk risen  och teatertrasslet», 1908). Året 1920 
fö rk larade Claire Goll också att filmatiseringen av 
Strindberg  och andra berömda författare visade att 
m an inte begrep att filmen alls inte var släkt med 
tea te rn . D en amerikanska filmen representerade 
den sanna filmkonsten, hävdade Claire Goll i en 
artikel i Die neue Schaubühne. »Im guten ameri
kanischen  Film  fällt zuerst einmal jeder literarische 
E inschlag  fort. D as, was auf der Leinwand vor sich 
geht o der vielmehr vor sich rast, kann man nicht 
m ehr H andlung  nennen. Es ist eine neue Dynamik, 
ein a tem loser R hy tm us, Aktion im unliterarischsten 
Sinn.»  R örelse  och pantomin ersatte sålunda ordet 
hos D ouglas Fairbanks, Chaplin och Sessue 
Ha.ya.ka.wa, japanen. Kaes återger denna artikel 
som  den sista  i antologins Q är de avsnitt, »Die 
E m anzipation  von der Literatur»; på 20-talet befäs
te r  så stum film en sin position som självständig 
konsta rt, intressant är att konstatera hur åtbörds- 
sp råke t inom filmkonsten och utvecklingen mot ett 
alltm er differentierat teckensystem ständigt på nytt 
fö ran ledde reflexioner. Herbert Jhering konstatera
de 1920 a tt filmen och expressionismen ömsesidigt 
u tm anade varandra. »Der Film verlangte als letzte 
K onsequenz  die Übersteigerung und Rhytmisie- 
m ng d e r Gebärde, der Expressionismus die Dar- 
stellungs- und Variationsmöglichkeiten der Lein
w and.»  Så kunde filmens gestik och mimik också 
å te rv e rk a  på skådespelarna på teaterscenerna. 
»G erade für den Schauspieler musste der Film ein 
Zwang zu extensiver Darstellung werden und so 
den Tendenzen einer neuen Bühnenkunst entgegen-
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kommen.» De på 1910- och 20-talen så frekventa 
karakteristikerna av den nya, »mimiska» konsten -  
»Gebärde, das ist das Urbereich aller seelischen 
Mitteilung», heter det (Carl Hauptmann, 1919) -  ter 
sig emellanåt direkt tillämpbara på den signalmäs- 
siga gestikulationen hos Kafkas diktade figurer. 
Wolfgang Jahn har i en studie behandlat Kafka und 
die Anfänge des Kinos. (Jahrbuch der deutschen 
Schillergesellschaft. 6 Jg. Stuttgart 1962.)

Expressionism and Music heter en uppsats av 
Jost Hermand, som ingår i samlingsverket Expres
sionism Reconsidered. Relationships and Affmities 
(ed. by Gertrud Bauer Picker and Karl Eugene 
Webb. Houston German studies, 1. Wilhelm Fink 
Verlag 1979). Till sin amerikanske germanistkollega 
är Brinkmanns inställning på en gång respektfull 
och ironiskt avståndstagande. »Nie freilich ist lang
weilig, was er schreibt, und wer sich, z. B. als Lite
raturwissenschaftler mit dem Problem ’expressioni
stische Musik’ ermuntern lassen will, ist mit Her- 
mands Referat ganz gut versorgt und zugleich her
ausgefordert.» Musiken ägnas också ett kapitel i 
Hermands och Frank Trommlers bok Die Kultur 
der Weimarer Republik (Nymphenburger Verlag 
1978). Det är en alldeles utmärkt bok, betonar 
Brinkmann med rätta, ett av de bästa bidrag som 
finns till belysning av »Ende und Nachgeschichte 
des Expressionismus». Det anges inte i boken vem 
av de båda författarna som skrivit vad. Hermand är 
van vid ett dylikt samarbete alltsedan han tillsam
mans med Richard Hamann planlade den följd av 
epoköversikter som i nyutgåva bär titeln Epochen 
deutscher Kultur von 1870 bis zur Gegenwart. Det 
femte och avslutande bandet, Expressionismus, 
förelåg 1976 i DDR för att sedan också utkomma i 
BRD. Jag har recenserat boken i Samlaren 1979. 
Det är hela kulturlivet framställningen här spelar 
över liksom i de tidigare banden. »Der ’General
bass’ des Buches ist Expressionismus als ’Revolu
tion’», konstaterar Brinkmann som menar att Jost 
Hermand ibland hemfaller åt en kiliastisk prediko
ton, »- eine Spur Atmosphäre von -  sit venia verbo 
-  literaturhistorischer ’Kleinbürgerrevolte’». »Da 
kommt ein Ton von Allwissenheit und superiorer 
Urteilsfreude über alles in Hermands Perorieren 
hinein, ohne Gespür für das, was man, auch bei 
einem entschiedenen Sinn für den Geist der Unter
scheidung, ’historische Gerechtigkeit’ nennen 
kann: eine Tugend, die waschechtere Marxisten 
zuweilen eher beherrschen als manche Salonmarx
isten. En somme: ein höchtst fesselnder Grosses

say, gaumenfreudiger Genuss für den kritischen 
Kenner, der weiss, was er von dieser Schüssel 
nimmt und was er liegen lässt [...]»

I samma avsnitt 11, som tar upp »monografier 
över expressionismen i form av självständiga 
böcker», behandlas vidare bl. a. Silvio Viettas och 
Hans-Georg Kempers »litteraturvetenskapliga ar
betsbok» Expressionismus, som jag likaså uppehål
lit mig vid i Samlarens recensionsavdelning (1975 
och 1979). De båda författarna framträder med väl 
stora anspråk, förklarar Brinkmann, som emellertid 
med allt skäl är mycket positiv och betecknar bo
ken som ett viktigt förarbete »zur Begründung einer 
Epochenvorstellung ’Expressionismus’». En yp
perlig litteraturhistorisk översikt över expressionis
men ger på ett begränsat utrymme framlidne Klaus 
Günther Just i sitt enmansverk Von der Gründerzeit 
bis zur Gegenwart (Francke Verlag 1973), fram
håller Brinkmann. »Diese grosse Essay ist durch
aus ein Beitrag zur ’Forschung’, den sie zur 
Forschung nehmen kann; sie wird nicht dümmer 
davon!» Brinkmanns bedömning av den marxis
tiska expressionismforskningen i DDR är inte för
hastat negativ. Han konstaterar »eine vorsichtige 
Annäherung an eine Rehabilitierung des Expres
sionismus», men intresset gäller uteslutande den 
vänstra flygeln, »die Linksexpressionisten», som 
tillskrivs ett mer »realistiskt» förhållande till verk
ligheten. »Dass man den Expressionismus so nicht 
sortieren kann -  das wusste man schon in der ’De
batte’ im Wort viel besser.» Brinkmann behandlar 
bl. a. en bok av Hans Kaufmann, Krisen und Wand
lungen der deutschen Literatur von Wedekind bis 
Feuchtwanger (Aufbau Verlag 1966, 2:a uppl. 
1969), liksom det av Kaufmann som koordinator av 
ett författarkollektiv utarbetade expressionismav
snittet i Geschichte der deutschen Literatur. Vom 
Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1917 (Volk und 
Wissen Verlag 1974). Expressionismen är på båda 
hållen helt och fullt inordnad i den marxistiska his
torieideologien, heter det. »Man muss wissen, 
welche Erkenntnisdirektiven das Faktographische 
und die Auslegung gelenkt haben. Unter diese Vor
aussetzungen und wenn man selbst genug gelesen 
hat, kann man das Werk mit Profit gebrauchen.» 
Uttalandet gäller det andra stora litteraturhistoriska 
översikts verket. »Für die Expressionismusfor
schung jedenfalls bietet das Werk manches Neue, 
mindestens im Sinne einer Herausforderung zur 
kritischen Überlegung, und das ist ja nicht nichts, 
sondern unter Umständen sehr viel.» Med samma 
reservation beträffande den ideologiska missvisnin-
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gen är B rinkm ann påfallande e rkännsam  mot Silvia 
Sehlenstedts W egscheiden . D eu tsche  Lyrik  im  
E ntsch e id u n g sfe ld  der R evo lu tionen  von 1917 und  
1918 (Akademie V erlag 1976), Becher och Goll, 
men också Rilke och Benn är här paradigmatiskt 
utvalda. Man söker förgäves inom litteraturveten
skapen i väst på detta gebit en motsvarighet till 
denna perspektivrika och sakkunniga framställning, 
framhåller Brinkmann,

Expressionismens »samhälleliga dimension» har 
alltmer klarlagts av den nyare forskningen, konsta
terar Brinkmann som emellertid gör gällande att 
Klaus Ziegler i sin uppsats Dichtung und Gesell
schaft im deutschen Expressionismus i det beröm
da expressionismhäftet av Imprimatur (1961/62, 3) 
redan fick det väsentligaste sagt. »Der Essay 
Zieglers gab damals in seiner gewissen abstrakten, 
auf souveräner Textkenntnis beruhenden Reduk
tion geradezu ein Modell ab, das auch durch neuere 
Konzepte keineswegs überholt oder irgendwo wi
derlegt worden wäre.» Eva Kolinskys bok Enga
gierter Expressionismus. Politik und Literatur zwi
schen Weltkrieg und Weimarer Republik (Metzler 
1970) -  recenserad i Samlaren 1972 -  utnyttjar någ
ra av de mest kända litterära tidskrifterna som ana
lyseras omsorgsfullt. »Der Widerhall der politi
schen Begebenheiten in den Periodika verschweigt 
den politischen Wandel, der in Deutschland mit 
dem Übergang von Kaiserreich zu Republik sich 
vollzog», framhåller Kolinsky. Det existerar alltse
dan 1972 en kolossal bibliografi, ett monumentalt 
registerverk, Index Expressionismus, som i arton 
väldiga band upptar alla bidrag till den litterära 
expressionismens tidskrifter och årsböcker 
1910-1925. Bibliograf är Paul Raabe. »Das heisst 
nicht, das glänzende Verdienst des Opus durch Hy
pochondrie zu schmälern, wenn man anlässlich 
seiner Bewunderung die Ambivalenz eines absolu
ten Vollständigkeitsbegriff als Norm für die Bereit
stellung historischer Dokumente erwägt,» Ziegler 
talar i sin av Brinkmann lovordade uppsats om hur 
den primärt etiska eller religiösa riktningen inom 
expressionismen gick upp i en högre enhet »[mit] 
dem primär auf die Realität der sozialen und politi
schen Aktion gerichteten Typus«. En falang bland 
expressionismforskarna lägger huvudvikten vid de 
revolutionära attityderna; »die Schwierigkeit der 
Expressionismus-Deutung beginnt erst mit der 
Frage, woher denn diese ’revolutionäre’ Gesinnung 
eigentlich stammt und wohin sie tendiert», förkla
rar Jost Hermand i sin epoköversikt. Lothar Peters 
dissertation Literarische Intelligenz und Klassen

kampf. »Die Aktion» 1911—1932 (Köln 1972) är ett 
arbete som efter vad författaren själv uppger har 
inspirerats av intrycken från studentrörelsen i slutet 
av 60-talet och den då nyväckta diskussionen om de 
intellektuellas samhällsengagemang. Peters under
sökning av tidskriften Die Aktions och dess medar
betares »Politisierungsprozess» utgör ett mycket 
solitt bidrag till temat expressionisterna och politi
ken, framhåller Brinkmann, men han gör så ett 
markant förbehåll. »Erst in einer anderen Sprache 
als der adaptierten von bestimmten soziologischen 
Systemen», betonar han, kan den nödvändiga di
stansen till ämnet ernås. »Das ist ein Einwand, der 
für zahlreiche literatursoziologische Arbeiten in der 
Gegenwart ebenso gilt wie für diese zur Aktion.» 
Brinkmanns generella kritik av en utbredd tysk lit- 
teratursociologisk språkförbristring -  träaktigare än 
den annars utbredda »poetiseringen» -  är i hög grad 
på sin plats.

Det har efterhand kommit att framstå som ove
dersägligt, konstaterar Brinkmann, att expressio
nismen i Tysklands historia har spelat en progressiv 
roll. »Realismdebatten» på 30-talet i das Wort och 
på andra håll var ju redan till en väsentlig del en 
expressionismdebatt, och Lukåcs’ anklagelse gent
emot expressionismen för att ha haft en prefascis- 
tisk karaktär har länge upprepats i nya variationer. 
Men nu måste den aspekten betraktas som förle
gad. »Das pauschale Verdikt: ’Wirklichkeitsferne’, 
’Regression’, ’revolutionär aufgestutzte und ge
tarnte Reaktion’, ’Präfaschismus’ [...] ist seit eini
gen Jahren bei intelligenten und seriösen Kritikern 
(nicht bei der trivialen Ideologikritik als gesun
kenem Kulturgut) seltener zu lesen [...].»

Den »messianska» expressionismen, naiv och re
torisk som W. H. Sokel kallar den (The Writer in 
Extremis. 1959, tysk övers. 1960), och överhuvud 
»[die] Haltung der Hoffnung und des Glaubens» 
(Klaus Ziegler), har Helmuth Thomke belyst i sitt 
arbete Hymnische Dichtung im Expressionismus 
(1972. Rec. i Samlaren 1975). Thomkes bok som 
behandlar Stadlers och därjämte Franz Werfels ly
rik har med rätta betecknats som »ein Standard
werk über Stadler», konstaterar Brinkmann. Två 
forskare som på sistone ingående har sysslat med 
hela det religiösa och »teologiska» komplexet inom 
expressionismen är Wolfgang Rothe och Christoph 
Eykman. Brinkmann uppehåller sig nog så utförligt 
vid deras verk och inte minst vid den som forskare 
onekligen något dubiöse Rothe. Att den religiösa 
dimensionen inom expressionismen inte har beak
tats tillräckligt av tidigare forskning är riktigt,
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medger Brinkmann, men han riktar som vi skall se 
åtskillig kritik mot Rothes ofta grumliga resone
mang och förmätna anspråk.

Som utgivare av det 800-sidiga samlingsverket 
Expressionismus als Literatur (1969) stod Wolfgang 
Rothe. (Rec. i Samlaren 1972.) Han har också gett 
ut de värdefulla antologierna Deutsche Grosstadt- 
lyrik vom Naturalismus bis zur Gegenwart (1973) 
och Der Aktivisimus 1915-1920 (1969). Die Aktion 
var ju ett forum för »aktivismen», och de mest 
bekanta vid sidan därav var årsböckerna Das Ziel 
och Die Erhebung. Det är ur dessa båda Rothe har 
ställt samman den andra antologin. Förordet ger 
från olika infallsvinklar ett perspektiv på »der Akti
vismus», varvid en parallell med studentrörelsen i 
slutet av 60-talet blir en utgångspunkt. »Erst 
heute», heter det, »von einer ’Gott ist tof-Theolo- 
gie und der Theologie der Revolution’ her, kann 
der Aktivismus theologisch begriffen werden». Det 
är ständigt hos Wolfgang Rothe tal om teologi, så i 
hans egen uppsats i det ovan nämnda samlingsver
ket, Der Mensch vor Gott: Expressionismus und 
Theologie. »Würde Rothe nicht mit aller Gewalt auf 
dem Theologischen’ bei den Expressionisten be
stehen, wäre alles, was er schreibt, besser und 
richtiger», suckar Brinkmann och jag kan bara ge 
honom rätt! »Theologie, wenn immer dieses Wort 
nicht beliebig ausgeweitet wird, ist nun einmal eine 
Wissenschaft, und von theologischer Wissenschaft 
ist bei den noch so religiös engagierten Expressio
nisten kaum etwas zu finden.»

»Der Selige Bettler» framstår för Rothe som en 
särskilt betydelsefull topos inom expressionismen 
och han har ägnat en uppsats åt ett studium av vad 
han kallar »[das] Paradox der Bettlerexistenz: Der 
da verflucht und verlassen von der alten Welt ist, 
ist gesegnet, reich, biblisch gesprochen, selig, in 
der neuen». Brinkmann refererar uppsatsen och 
anmärker: »Es ist alles ganz richtig, nur zuweilen 
fast so predighaft vorgetragen wie manche Bettleri
deologie in den expressionistischen Texten selbst.» 
Lovordande yttrar sig Brinkmann om Rothes se
naste bok, ägnad Tänzer und Täter. Gestalten des 
Expressionismus (Klostermann 1979); motivstudien 
över danserskan fängslar här mest. Wolfgang 
Rothes bok Der Expressionismus. Theologische, 
soziologische und antropologische Aspekte einer 
Literatur (Klostermann 1977) utgör ett storvulet 
försök till en väsensbestämning av expressionismen 
»als eine geistige Auffassungsweise und generelle 
Bewusstseinsäusserung»; och likaledes som kultu
rell »Gesamterscheinung». Rothe talar om en

grundantagonism inom expressionismen mellan en 
»absolut negativitet» och en »absolut positivitet». 
»Existentielle Zuspitzung und gesteigertes subjek
tives Engagement bildeten die eine unerlässliche 
Voraussetzung expressionistischer Erkenntnisleis
tung. Die andere war ihr originärer kritischer Impe
tus.» Germanistdebatten i BRD på 50-talet och i 
början av 60-talet huruvida expressionismen var en 
»stil» eller en »världsåskådning» betecknar Rothe 
som nu helt förlegad; överhuvud kan man inte tala 
om en expressionistisk »Stilkanon», hävdar han. 
»Von einer verbindlichen literarischen Praxis kann, 
ungeachtet einer üppig wuchernden Programmatik, 
keine Rede sein.» Rothe låter Franz Kafka figurera 
boken igenom och hämtar belägg också från honom 
på en »systemkritisk -  och därmed social och poli
tisk -  hållning» inom expressionismen. Avsnittet 
»Zur Soziologie der Expressionismus» har alldeles 
samma karaktär^v Geistesgeschichte som boken L 
övrigt. Det flödar av citat boken igenom och liksom 
Brinkmann och anmälaren i Germanistik 1978 kan 
jag inte annat än reagera mot att alla de litterära 
citaten är lösryckta ur sitt sammanhang. Man be
farar att Rothe genomgående lägger sitt material 
alltför mycket tillrätta. »Bewunderswert ist die auf
richtige Leidenschaft», förklarar Brinkmann, »mit 
der Rothe sich hier wie andernorts dem Expres
sionismus, seiner Erforschung, fast möchte man 
sagen: seiner Propagierung und Apologie hingibt, 
allerdings nicht ohne eine gewisse, zuweilen pene
trant schulmeisternde, fast sektierische Geste vom 
hohen Ross eigener politischer-moralischer Supe- 
riorität herab. Das stört und ist Schade.» En nykt- 
rare karaktär företer Christoph Eykmans många 
specialstudier, om också han på samma sätt bl. a. 
avser att ge bidrag just »zur Theologie der Expres
sionismus». Han kan också basunera ut att hans 
undersökningar gäller ingenting mindre än expres
sionismens »werktranszendente Physiognomie».

Som i huvudsak verkimmanent betecknar Eyk- 
man emellertid sin metodik i Die Funktion des 
Hässlichen in der Lyrik Georg Hey ms, Georg 
Trakls und Gottfried Benns (Bouvier 1965, erwei
terte Aufl. 1969). Boken som också beaktar »das 
Hässliche» inom konsten, är som Brinkmann påpe
kar att betrakta som »befruktad» av Karl Ludwig 
Schneiders berömda dissertation Der bildhafte Aus
druck in den Dichtungen George Heyms, Georg 
Trakls und Ernst Stadlers (1954). Motivundersök- 
ningar har länge varit på modet inom tysk litteratur
vetenskap och hela generationer har förvärvat sin 
doktorstitel »mit ’ihm’ und ’und’», »nach den Para
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digmen: ’Das Motiv xy im Expressionismus’, ’Ge
org Trakl und das Motiv xy’». Men visst har åtskil
ligt värdefullt åstadkommits inte minst vad gäller 
den expressionistiska lyriken, konstaterar Brink
mann och nämner vidare Uwe Wandreys stoffrika 
och väl genomarbetade avhandling Das Motiv des 
Krieges in der expressionistischen Lyrik (1972). 
»Ein anständiger Druck wäre ihr zu gönnen gewe
sen.» Ofta är det en tillfällighet som gör om en 
doktorand får en förläggare och därmed har en 
större chans att bli uppmärksammad av kritiken, 
konstaterar Brinkmann. Det ligger ju mestadels en 
större satsning bakom de västtyska, dissertationerna 
än de nuvarande svenska doktorsavhandlingarna. 
Man måste vad de humanistiska ämnena angår be
klaga att så många svenska doktorander inte kan ta 
sig fram i en mer krävande tysk text och följaktligen 
inte har möjlighet att tillgodogöra, sig tyskspråkig 
forskning. Germanisterna i andra länder, Jost Her
mand i USA exempelvis, publicerar sig som regel 
på tyska. Brinkmann tar genomgående upp »die 
ausserdeutschen Forschungsbeiträge zur deutschen 
Expressionismus; sie von den deutschen prinzipiell 
zu unterscheiden, wäre völlig sinnlos, ja sie auch 
nur aus einer monopolierten deutschen Perspektive 
’ausländisch’ zu nennen».

Det föreligger sedan ett par år tillbaka ett par 
omfångsrika franska essäsamlingar om expressio
nismen och det tyska »avantgardet» överhuvud. 
Lionel Richard anlägger ett väldigt perspektiv i bo
ken D’une apocalypse å Vautre. Sur VÅllemagne 
et ses productions intellectuelles de Guillaume II 
aux années vingt (Paris 1976) och Jean-Miche! Pal- 
mier använder också han »Apocalypse» och »Ré- 
volte» som nyckelbegrepp i sitt arbete Uexpres- 
sionisme comme révolte. Contribution å Vétude de 
la vie artistique sous la République de Weimar 
(Paris 1978); ett andra band skall följa. Palmier 
företräder som Brinkmann noterar »ein moderierter 
Marxismus»; »der Verfasser ist ein scharfer und 
genauer Kritiker vom Standpunkt seiner eigenen 
politischen und soziologischen Überzeugungen 
aus». Men han kastar inte brådstörtat ut barnet med 
det ideologiska badvattnet som så ofta har varit 
fallet i Tyskland under det senaste decenniet, beto
nar Brinkmann som rekommenderar boken till läs
ning inte bara av fackmän. I det första bandet, 
Apocaplypse et Révolution, karakteriseras expres
sionismen »comme Pune des grandes revoltes artis- 
tiques [...] -  et non comme un movement déca- 
dent, petit-bourgeois, rétrograde, qui a préparé

idéologiquement le nazisme». Boken är tillägnad 
Ernst Blochs minne. Det förtjänar nämnas att ett 
kapitel behandlar Edvard Munch. Också i Italien 
förmärks på sistone ett ökat intresse för expressio
nismen i Tyskland. Brinkmann lovordar Carmine 
Chiellinos dissertation Die Futurismusdebatte 
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 1, 
Deutsche Literatur und Germanistik 252. Lang 
1978). Den mycket sakliga och grundliga undersök
ningen om hur futurismen togs emot och lancerades 
i Tyskland har relevans också för expressionismen. 
1970 utkom för övrigt i Italien en antologi med tysk 
expressionistisk lyrik.

Menschheitsdämmerung, den berömda antolo
gin, gav Karl Pintus själv 1959 ut i nyutgåva i dess 
egenskap av »ein Dokument des Expressionismus» 
som den nya undertiteln löd (Rowohlts Klassiker). 
En grupp amerikanska universitetslärare under led
ning av Horst Denkler sammanställde en rad inter
pretationer av dikter ur denna samling till en bok. 
»Das Nachwort des Herausgebers ist im wesentli
chen eine Entschuldigung für die Tatsache der In
terpretation von Gedichte. Es was 1971 und das 
Interpretieren bekanntlich unmodern geworden.» 
Av vida högre klass är sålunda de subtila tolkningar 
som Clemens Heselhaus har infogat i sitt arbete 
Deutsche Lyrik der Moderne von Nietzsche bis 
Ivan GolL Die Rückkehr zur Bildlichkeit der 
Sprache (Düsseldorf 1961). Det är till dylika gen
reöversikter och tili de olika litteraturhistoriska 
framställningarna som man får vända sig, om man 
vill ha en större överblick, ett vidare kronologiskt 
perspektiv. Albert Sorgels berömda litteraturhisto
ria från 1925 -  »ein Moment noch der Epoche 
selbst, wie es kaum ein vergleichbares zu einer 
anderen gegeben hat» -  har 1960-61 kommit ut i en 
bearbetning av Curt Hohoff: Dichtung und Dichter 
der Zeit. Vom Naturalismus bis zur Gegenwart. 
Brinkmann menar att Hohoff har förgripit sig på 
Sorgels text och själva företaget att först moderni
sera denna och sedan ta vid ter sig onekligen självs
våldigt.

I nyare litteraturhistoriska översiktsverk är temat 
»Jugendstil und Expressionismus» ofta återkom
mande; även om jugendstilen inte brukar direkt 
lanceras som ett epokbegrepp uppfattas den dock 
som ett huvudinslag i sekelskiftets stilkonst. Jag 
fäste i min uppsats Jugendstilforskningen, expres
sionismen och Richard Dehmel i Samlaren 1971 
uppmärksamheten vid Horst Fritz’ arbete Litera
rischer Jugendstil und Expressionismus (Metzler 
1969), som ställer Richard Dehmel i centrum för ett
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studium av dessa båda stilriktningar och av deras 
förhållande till varandra. Brinkmann betecknar nu 
med allt skäl Fritz’ utmärkta bok som ett av de 
verkligt beaktansvärda bidragen till expressionism
forskningen. Liksom de av jugendstil präglade bok
illustrationerna förut har varit föremål för detaljerat 
studium har Lother Lang lagt fram en omfattande 
monografi över Expressionistische Buchillustra
tionen in Deutschland 1907-1927 (Luzern-Frank
furt a.M. 1975), i sin art ett standardverk, som 
Brinkmann konstaterar.

Att forskningen har att ta sig an meningsfulla 
uppgifter får Brinkmann anledning inskärpa också 
beträffande expressionismens prosa. Det finns fort
farande rätt litet skrivet om denna, i varje fall om 
man jämför med lyriken och dramat. »Expressio
nistische Prosa kommt, im Gegensatz zu Lyrik und 
Drama, in der Gegenwart über die Rolle von 
Pflichtlektüre für literaturwissenschaftliche Profes
sionelle offenbar schwer hinaus.» En annan sak är 
det ju om man vidgar expressionismbegreppet och 
också räknar med Franz Kafka. Walter H. Sokel 
har argumenterat för den uppfattningen att Kafka 
bör tillskrivas en central och på samma gång extrem 
roll inom expressionismens berättarkonst, »da er 
die im Expressionismus stark verbreitete parabo
lisch-allegorische Erzählform bis zum äussersten 
Extrem der Vieldeutigkeit steigert [...]». Sokels 
här citerade uppsats Die Prosa des Expressionis
mus (i Rothes samlingsverk Expressionismus als 
Literatur) är ett viktigt bidrag till belysning av 
expressionisternas prosakonst. Brinkmann summe
rar emellertid: »Die Forschung will nicht recht 
heran an die expressionistische Prosa, wie unsere 
kurze Revue zeigt, jedenfalls nicht an extensive 
Gesamtdarstellungen und Synthesen.» Det gäller 
för litteraturforskarna att inte göra sig några över
drivna förhoppningar om att de med ett uppbåd av 
svett och skarpsinne skulle kunna lyfta i dagen ett 
sjunket Atlantis. »Die Forschung wird sich jeden
falls nüchterner und selbstkritischer, als bisher häu
fig der Fall ist, zu überlegen haben, zu welchem 
Zweck sie was an Tageslicht holt und interpretiert, 
in welcher Funktion Texte und Erläuterungen dazu 
an die gegenwärtige Öffentlichkeit gebracht wer
den sollten, schliesslich, welche Öffentlichkeit als 
Adressat gemeint sein kann. Bei aller Hermeneutik
lust und Theoriefreude heutiger Literaturwissen
schaft werden oft genug historische Erkenntnis und 
’Wiederbelebung’ als solche (statt in ihrer herme
neutischen Rolle) verwechselt.»

1960 ägde en berömd expressionismutställning

rum i Marbach. Paul Raabe som själv hade tagit 
initiativet till den, har i ett föredrag (tryckt i Michi
gan German Studies 1976) uppehållit sig vid »åter
upptäckten av expressionismen som en europeisk 
rörelse»; just Marbach-utställningen som åtminsto
ne i urval kom att passera München, Berlin, New 
York, Hamburg och Florens bidrog givetvis i hög 
grad till denna återupptäckt. Överhuvud är det den 
expressionistiska konsten med grupperingarna »Die 
Brücke» och »Der blaue Reiter» och inte littera
turen som omsider kom det stora internationella 
genombrottet åstad för tysk expressionism.

På 50-talet hade nyutgivningen i BRD av expres
sionistisk skönlitteratur satt in på lyriker som Trakl 
och Heym, Stadier och Benn, men det följande 
decenniet kom de nya editionerna framför allt att 
gälla dramatiken. »Eine ganze Reihe von Editio
nen, obzwar von unterschiedlicher philologischer 
Qvalität, wirkten anregend auf die Schreibfreudig
keit von Interpreten, Monographen, Wesensbe- 
stimmern, Motivforschern, Doktoranden und auch 
Gelehrte weiter oben in der Hierarchie.» I USA och 
andra länder manifesterade sig den nya vågen strax, 
men också forskningen i BRD var tidigt ute. 1963 
lade Horst Denkler fram en dissertation som omar
betad och i bokform har fått position av standard
verk, Das Drama des Expressionismus im Zusam
menhang mit den expressionistischen Programmen 
und Theaterformen (1967). Denkler svarar för öv
rigt också för den utmärkta antologin Einakter und 
kleine Dramen des Expressionismus (Reclam 1968); 
den väl första engelskspråkiga antologin, Anthology 
of German Expressionism, gav Sokel ut 1963. Här 
kan de båda senaste decenniernas väldiga expan
sion på detta forskningsgebit bara flyktigt beröras. 
Jag registrerar ytterligare att Brinkmann betecknar 
Peter Uwe Hohendahls grundliga arbete Das Bild 
der bürgerlichen Welt im expressionistischen Dra
men (1967) som »auf seine Weise ein Chef d’cevre 
der neueren Forschung». Brinkmann sympatiserar 
lika mycket med denne författares »odoktrinära» 
hållning som han står avståndstagande gentemot en 
dissertation av Rüdiger Steinlein, i bokform utgiven 
med titeln Theaterkritische Rezeption des expres
sionistischen Dramas. Ästhetische und politische 
Grundpositionen (1974). Steinlein uttalar sig i föror
det litet självkritiskt om sina från början av student
rörelsen betingade intentioner, men Brinkmann 
drämmer till med spikklubban mot den »ideologi
kritiska» vinklingen och den terminologiska förbis- 
tringen i avhandlingen. En värdefull referensbok 
utgör Günther Rühles Theater für die Republik
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1917-1933. lm Spiegel der Kritik (1967), som erbju
der ett rikt material till belysning av 150 expressio
nistiska och postexpressionistiska pjäser.

Slutligen skall jag dröja vid Brinkmanns revy 
över »expressionismen i utomtyska länder». Han 
refererar utförligt och bedömer välvilligare än vad 
jag har gjort i min recension i Samlaren 1975 Ulrich 
Weissteins samlingsverk Expressionism as an In
ternational Literary Phenomenon (1973); Brink- 
mann har själv medarbetat i boken med uppsatsen 
Dadaismus und Expressionismus. Weisstein beto
nar svårigheten att finna en nämnare i form av ett 
entydigt expressionismbegrepp, men hela detta 
»första representativa band», som Brinkmann kal
lar det, ägnat expressionismen som ett internatio
nellt litterärt fenomen, förutsätter ju just möjlighe
ten att avgränsa expressionismen -  eller snarare »a 
number of loosely connected and subtly -  or not so 
subtly -  differentiated Expressionisms» -  från and
ra strömningar och tendenser inom den moderna 
konsten och litteraturen. Uppsatserna i samlings
verket liksom de andra arbeten Brinkmann behand
lar i detta avsnitt av sin forskningsöversikt är av 
olika karaktär; det är dels fråga om komparativa 
studier rörande influenser från utländska författare 
på den tyska expressionismen eller påverkan från 
denna på ett annat lands litteratur, och dels rör det 
sig om presentationer av avantgarderörelser i olika 
länder som företer större eller mindre likheter med 
den tyska expressionismen. Efter att ha tagit del av 
Urpu-Liisa Karakhas uppsats Pär Lagerkvist und 
der deutsche Expressionismus i Nicht nur Strind
berg (1978), dokumentationsbandet från ett Strind- 
bergsymposium, tycker sig Brinkmann kunna be
teckna »der Fall Lagerkvist [als] einigermassen ex- 
emplarisch». Karakha hävdar att man kan betrakta 
Lagerkvists expressionism som en självständig pa
rallellföreteelse till den tyska expressionismen. 
Brinkmann har i en förteckning fått med Elizabeth 
Lidéns konstvetenskapliga undersökning Expres
sionismen och Sverige (1974).

Expressionismforskningen har på senare tid fått 
ett par kunniga företrädare i Italien i Paulo Chiarini 
och Ladislao Mittner, men det är den tyska expres
sionismen de ägnar sig åt. I såväl Italien som 
Frankrike förhöll man sig från början högst likgiltig 
inför denna rörelse. Lionel Richard har publicerat 
en studie Sur 1’expressionnisme allemand et sa ré- 
ception critique en France de 1910 å 1925 {Areadia, 
9, 1974). Ivan Goll som 1920 slog sig ner i Frankrike 
och blev surrealist och klassicist, kan i tidiga verk

stämplas som expressionist. Om Golls expressio
nistiska fas har det skrivits en del under de två 
senaste decennierna. Serge Faucherau ägnar ett ka
pitel åt Goll i sitt tvåbandsverk Expressionisme, 
dada, surréalisme et autres ismes (Paris 1976). I 
USA spelade på längre sikt en film som Das Ca- 
binet des Dr. Caligari en större roll för det moderna 
dramat än de tyska teaterstyckena, menar Anton 
Kaes in sin dissertation Expressionismus in Ameri
ka. Rezeption und Innovation (Niemeyer 1975). 
Kaes som framför allt gör bruk av dagstidningarnas 
recensioner, har på gott och ont gett sig den nya 
receptionsestetiken i våld. »Natürlich ist der recep- 
tionsästhetische Ansatspunkt im Prinzip ergebnis
reicher als die reine Feststellung von Einflüssen», 
medger Brinkmann. Men han reagerar mot den 
tunga och svårfattliga receptionsestetiska termino
login. »Bombastische Terminologien Hessen sich 
leicht in eine schlichte Sprache übersetzen, die 
auch der Normalverbraucher ’rezipieren’ kann.» 
Det är här återigen ett anglosaxiskt krav på com
mon sense som ställs mot traditionell tysk abstrak- 
tionssjuka.

Jag har vid min forskningsöversikts tillkomst 
ännu inte fått i min hand två av Metzler aviserade 
600-sidiga band, båda nya delar i serien Manifeste 
und Dokumente zur deutschen Literatur. Det ena 
bandet gäller Expressionismus och decenniet 
1910-1920; utgivare är Thomas Anz och Michael 
Stark. Det andra bandet gäller Weimarer Republik 
och skedet 1917-1933; utgivare är Anton Kaes. Lik
som ifråga om tidigare band i serien är avsikten nu i 
båda fallen, »aus dem Fundus der dargebotenen 
Quellenmaterialen einen epochenspezifischen Ein
druck zu erarbeiten».

Det har i forskningen kring realism- och expres
sionismdebatten på 1930-talet knappast tillräckligt 
framhållits att Lukacs’ och andras negativa hållning 
gentemot expressionismen i hög grad måste ha be
tingats av att denna på 1920-talet och ännu i början 
av 30-talet i Tyskland togs på entreprenad som en 
speciellt germansk företeelse. Jost Hermand har i 
ett slutkapitel till sin nya epoköversikt Expressio
nismus, Der Streit um seine Erbschaft, på ett mar
kant vis klargjort hur »im Lager der Irrationalisten 
alle Gefühlsmässigen Elemente dieser Bewegung 
weitgehend ins Deutsch-Wesenhafte, Lebensphilo
sophische oder Mystische stilisiert [worden]». Jo
seph Goebbels, som i sin roman Michael. Ein 
deutsches Schicksal (författad 1920/21 och tryckt 
1929) bekände sig till expressionismen, skulle ju 
visserligen sedan komma att fördöma den som
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»entartete Kunst», vilket blev nationalsocialismens 
officiella linje.

Richard Brinkmann noterar att expressionismde
batten sammanfattas väl i sista kapitlet av Her
mands bok. »Die Mitteilung über die Forschungssi
tuation in der Bundesrepublik und der DDR sind 
dagegen weniger als bare Münze zu nehmen.» Her- 
mand ironiserar över den västtyska litteraturve
tenskapens skygglappspräglade inriktning under 
1950-talet på det metaforiska och andra rent este
tiska kvaliteter. Han tillerkänner DDR ett försteg i 
fråga om omorienteringen gentemot en öppnare och 
mer positiv attityd till de politiska implikationerna 
inom expressionismen och överhuvud till dialekti
ken inom densamma. I BRD rådde fortfarande en 
eftersläpning på konst- och musikvetenskapens om
råde vad det gällde att ta itu med begreppet expres
sionism, förklarar Hermand. Han efterlyser nu en 
bred interdisciplinär expressionismforskning. (Jfr 
Jost Hermands uppsats Interdisciplinäre Zielrich
tungen des Expressionismusforschung i Michigan 
German Studies, 2, 1976.) Brinkmann varnar välbe- 
fogat för »interdisciplinära» samlingsverk som er
sättning för historiografisk syntes, men det är na
turligtvis just synteser Hermand är ute efter. Tre 
stora huvuduppgifter ser Brinkmann för forskning
en. Den första är att närmare beskriva och analyse
ra de former expressionismen har tagit i utomtyska 
länder. En andra är att studera expressionismen 
som »Gesamtphänomen». »Auch wer ’wechselsei
tige Erhellung der Künste’ nicht zum Programm 
machen will, weiss von der exzeptionellen Nähe 
von bildender Kunst und Literatur in Programmen 
und in der Praxis des Expressionismus. Die Er
kenntnisdesiderata und -Möglichkeiten, die in 
dieser Gegebenheit liegen, können von der Litera
turwissenschaft allein nicht wahrgenommen wer
den.» Det är alltså här Jost Hermand menar att den 
stora satsningen bör sättas in. Som den tredje vikti
ga uppgiften betraktar Brinkmann »eine historische 
Gesamtdarstellung». »Eine solche Darstellung 
wäre fällig nach der fragwürdigen Umarbeitung des 
einstmals imponierenden ’Soergel’.» Brinkmann 
menar att Friedrich Sengles väldiga Biedermeier- 
monografi kunde stå som en förebild för ett histo- 
riografiskt enmansverk i Soergels efterföljd; »dass 
ein Werk dieser Art sich mancherlei zunutze ma
chen müsste und könnte aus tausend Vorarbeiten, 
aus neueren, das Modische überdauernden Er
kenntnissen der Hermeneutik, der Soziologie, der 
Rezeptionästhetik, der Semiotik und so fort, ver
steht sich».

IV. Geistesgeschichte eller 
socialhistoria?
I seklets begynnelse, år 1905, publicerades M. T. 
W. Brommes Lebensgeschichte eines modernen 
Fabrikarbeiters. Den boken var en sensation när 
den först kom ut; »it can still shock us by reminding 
us of the sort of cultural categories we find in 
Simmel», framhåller Roy Pascal i sitt ypperliga 
verk From Naturalism to Expressionism. German 
Literature and Society 1880-1918 (Weidenfeld & 
Nicolson 1973). Brommes bok gavs ut i omtryck 
1971 och den nyutgivningen föregrep en trend inom 
de allra senaste årens västtyska bokutgivning. I en 
följd av böcker har Dietz Verlag sålunda återgett 
vittnesmål av män och kvinnor om de proletära 
villkor som de levat under. (1977 kom Adelheid 
Popps Jugend einer Arbeiterin och 1979 Ottilie 
Baaders Ein steiniger Weg. Lebenserinnerungen 
einer Sozialistin.) Autobiographie als Sozialge
schichte heter en artikel i Die Bücherkommentare 
(3/4 1980) om denna typ av bokutgivning. Socialhis
toriskt orienterade är likså anmärkningsvärt många 
av den senaste tidens litteraturhistoriska översikts- 
verk. Låt oss närma oss dem via en liten historisk 
återblick.

Den sociologi som företräddes av Tönnies, Sim
mel och andra kring sekelskiftet hade en starkt 
spekulativ karaktär på samma sätt som här i Sveri
ge Gustaf Steffens sociologiska arbeten. Som själv
ständig akademisk disciplin erkändes sociologin 
inte förrän efter det första världskrigets slut. Nu 
blev också på 1920-talet sociologiska tänkesätt van
liga bland litteraturforskarna, fastän mer empiriskt 
upplagda undersökningar var sällsynta. Anglisten 
Levin L. Schücking publicerade 1923 sin Soziologie 
der litererischen Geschmacksbildung och Edward 
Schröder skrev 1930: »wo bleibt unsere alte Litera
turgeschichte, wenn wir nicht ernstlich überall da
nach streben, sie mit der mittalterlichen Gesell
schaft und ihren politischen Trägern in die Verbin
dung zu bringen, die ihre Existenzbedingung aus
macht und ihre geschichtliches Interesse trägt.» 
(Citerat från romanisten Hugo Kuhns uppsats Dich
tungswissenschaft und Soziologie (1950), omtryckt 
i V. Zmegac: Methoden der deutschen Literatur
wissenschaft (1971).) Ett arbete just av det slag som 
här efterlystes förelåg 1979 i och med Joachim 
Bunkes omfångsrika och magistrala verk Die Gön
ner und Auftraggeber der höfischen Literatur in 
Deutschland 1150-1300 (C. H. Beck Verlag).

I Zeitschrift für Sozialforschung 1932 sköt man
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polemiskt in sig både på en förlegad positivism och 
en Geistesgeschichte som fjärmat sig från »Ge
schichte und Gesellschaftstheorie». Leo Löwenthal 
förklarade i en uppsats i den första årgången: 
»Denn selbstverständlich ist eine Literaturge
schichtemöglich, die es-ausgestattet mit dem Wis
sensrüstzeug philologischer und literarischer For
schung -  wagen darf, das Dichtwerk geschichtlich 
so zu erklären, dass sie weder in blosser positivi
stischer Beschreibung steckenbleibt, noch sich zur 
verlassenen Höhe metaphysischer Spekulation ent
fernt.» Den nu legendariska tidskriften kom att i sin 
exil innehålla också litterära analyser av marxis
tiskt slag, och bidragsgivarna tog överlag fasta på 
utgivaren Max Horkheimers deklaration: »Ge
schichte gilt in der Sozialforschung nicht als die 
Erscheinung blosser Willkür, sondern von Geset
zen beherschte Dynamik, ihre Erkenntnis ist daher 
Wissenschaft.» I reprint föreligger 1980 i nio band 
de tio årgångarna av Zeitschrift für Sozialforschung 
med en inledning av Alfred Schmidt (München/ 
dtv).

Hans Norbert Fügens översikt Die Hauptrichtun
gen der Literatursoziologie und ihre Methoden 
(1964) var i hög grad en uppgörelse med marxistisk 
litteraturteori och Fügen blev givetvis en skottavla 
under »der Positivismusstreit», så i Bernd Jürgen 
Warnekens uppsats Zur Kritik positivistischer Li
teratursoziologie. (Tryckt i samlingsverket Litera
turwissenschaft und Sozialwissenschaften. Grund
lagen und Modellanalysen. Metzler 1971.) I sitt ar
bete Methodologie der Literaturwissenschaft (1978) 
tar Joseph Strelka i ett kapitel om litteraturveten
skap och sociologi upp just Warneken och hans 
studie som exempel på »die erbitterte Aggressivität 
der Heilslehre-Vertreter». Strelka åberopar också 
Richard Brinkmann som hade konstaterat: »In der 
Sucht zum Abstrakten, die weite Teile der gegen
wärtigen Debatten zum Thema ’Literatursoziolo- 
gie’ (wie immer richtig oder falsch der Terminus 
ohnehin sein mag) beherrscht und in der insbeson
dere in Deutschland auch der angeblich vom Kopf 
auf die Marxschen Füsse gestellte Hegel weiterhe- 
gelt in Totalitäten, ist die empirische Unmittelbar
keit des Sengleschen Zugangs ein wahres Labsal.» 
Jag skall uppehålla mig litet närmare vid Brink
manns här citerade uppsats Gedanken über einige 
Kategorien der Literaturgeschichtsschreibung. An
lässlich der ersten beiden Bände von Friedrich 
Sengles Biedermeierzeit (Euphorion 1975, s. 41-68) 
och i samband härmed presentera det nu föreliggan
de tredje mäktiga bandet av Sengles Biedermeier

zeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwi
schen Restauration und Revolution 1815-1848 
(Metzler 1980). De båda förra banden har jag be
handlat i min uppsats Från Biedermeier och Vor
märz till imperialism och symbolism (Samlaren 
1975).

Sengle har i början av 1960-talet anbefallt den 
tyska litteraturvetenskapen ett slags spartansk 
askes, en språklig åtstramning (jfr min uppsats Re
ception och ideologikritik. Perspektiv på tysk litte
raturvetenskap, Samlaren 1979, s. 193) och den pa
rollen har han själv förstått att följa. Brinkmann 
förklarar att en sten måste falla från hjärtat på varje 
läsare av tysk Geisteswissenschaft, när han börjat 
läsningen av Sengles verk, »denn, so bemerkt er, 
das liest sich mit Genuss. Da kann ein Germanist 
Deutsch.» En epoköversikt kräver utrymme och 
Sengle insåg själv härvidlag »der Monstrositätsge
fahr» -  han använder ordet i sin uppsats Aufgaben 
und Schwierigkeiten der heutigen Literaturge
schichtschreibung (1963). Likväl deklarerar Sengle 
frankt i förordet till andra bandet av Biedermeier
zeit att det vanskliga inte låg i att volymerna blev 
stora utan fastmer däri att utrymmet var så litet 
som stod till förfogande för det jättelika stoffet! 
(Band I och II är tillsammans på nära 2000 sidor, 
det tredje bandet är på 1 162 sidor.) All sin respekt 
till trots -  »Was Sengle präsentiert, ist hoher Ehren 
wert» -  menar Brinkmann att Friedrich Sengle har 
stått inför ett svårlöst dilemma. »Das Dilemma bei 
Sengle liegt in der Vereinigung von Stoffpräsenta
tion und -beschreibung mit der ’Abstraktion’, ohne 
die es, wie erinnerlich, auch nach Sengle nicht geht 
und die eine Auswahl legitimiert, erzwingt und 
lenkt.» Brinkmann efterlyser mer av den »Abstrak
tion», som Sengle alltså själv talar om, och överhu
vud mer av en litteraturvetenskaplig metoddebatt. 
Litteraturhistorien har hittills, hävdar Sengle, varit 
uppbyggd »auf einer viel zu schmalen, jede Deu
tungswillkür gestattenden Materialbasis» (Vor
wort, Bd I), och han gör gällande att om man 
förfogar över ett tillräckligt rikt material ger sig 
dispositionen så att säga av sig självt. »Man muss 
kein modischer ’Hermeneutiker’, kein Anhänger 
kurzschlüssiger Aktualisierung der Geschichte, 
kein weltverbesserischer Soziologist sein, um ange
sichts eines so ausserordentlichen historiographi- 
schen Unternehmens zu wünschen, noch mehr 
über den theoretisch-methodischen Ort zu erfah
ren, an dem es sich in der gegenwärtigen Debatte 
der Literaturwissenschaft und auch schliesslich der 
Literaturgeschichte sieht. Diese Debatte kann man
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vielleicht doch nicht so einfach abtun.» Brinkmann 
sympatiserar för den delen ofta nog med Sengles 
ironiska riposter, men han tycker att denne också 
kunde ha övervägt andra tillvägagångssätt och prö
vat andra vägar. Vad gäller förhållandet mellan so
ciala och ekonomiska fakta och litteraturen krävs 
ett nytt slag av historieskrivning, betonar Brink
mann, för att diskussionen om litteraturens sociolo
giska dimension skall kunna lösgöra sig »aus der 
Stagnation von Dogmatismus oder vertrackter Ab
straktheit». Brinkmann finner i och för sig Sengles 
konkreta och handfasta framställning mycket tillta
lande. »Er erzählt mit seiner beneidenswerten nar
rativen Gabe, wie es war, was die Leute dachten, 
taten, litten, in Ständen und Klassen konnten, durf
ten, mussten; welche Konventionen sie -  auch in 
der Produktion, Rezeption, im Gebrauch von Lite
ratur -  einengten, beschränkten, ihnen Spielraum 
gewährten und so fort.» Men de mer teoretiska 
frågeställningarna om litteraturens samhälleliga po
sition kommer i skymundan, menar alltså Brink
mann, som för den skull givetvis inte ville anbefalla 
något marxistiskt »Überbau- und Unterbau »-tän
kande.

Friedrich Sengle -  och Brinkmann också för den 
delen -  är lärjunge till Paul Kluckhohn som 1935 i 
en uppsats lancerade »Biedermeier als literarische 
Epochenbezeichnung». Att det rör sig om en rela
tivt enhetlig och rofylld epok, hävdar Sengle, och 
han företräder denna uppfattning »im Widerspruch 
zu der älteren, in letzter Zeit wieder erneuerten 
Meinung, die Restaurationsepoche sei eine durch 
und durch negative, ungemütliche, despotische 
Epoche, womöglich das reinste Zuchthaus gewe
sen» (I, s. 111). Med många bistra kommentarer 
verket igenom mot en »aktualiserande pseudohis- 
toria» gör Sengle själv anspråk på att framträda 
som en opartisk historiker. »Ist es die Aufgabe des 
Historikers, die damalige Zukunftsmusik mit Hilfe 
des Megaphons zu verstärken, wie es heute ein 
beträchtlicher Teil der deutschen Junggermanistik 
tut? Oder ist seine Aufgabe, die literarisch wertvol
len und historisch bedeutenden Schriftsteller in 
ihrer Gesamtheit im Auge zu behalten?» (III, s. 
1023.) En renodlad Geisteswissenschaft tillfreds
ställde i längden inte Sengle som av den anledning
en kom på kollisonskurs med sin lärare Kluckhohn 
(jfr min uppsats i Samlaren 1975, s. 81). Men det är 
anmärkningsvärt att den avslutande, tredje delen av 
Sengles Biedermeierzeit, ägnad Die Dichter, från 
början tydligen var ett verk i Friedrich Gundolfs 
anda. Sengle konstaterar själv i förordet till band

III: »Meine erste Fassung des dritten Bandes war 
ein Buch mit strenger Urteilsbildung, nicht so 
geschlossen wie Friedrich Gundolfs ’Romantiker’ -  
ich hatte sie vor dem Kriege gelesen -, aber im 
Anspruch wohl doch noch ein wenig durch sie ge
prägt. Bei einer neuen Gundolf-Lektüre stellte ich 
fest, dass diese Dichteressays, eben durch ihre 
ideologische Geschlossenheit, trotz ihrer hervorra
genden literarischen Qualität, hoffnungslos veraltet 
waren.» Sengle hade inlett arbetet på sitt trebands- 
verk just med tredje bandet som i en första 500- 
sidig version förelåg 1959. När han skrev på de 
båda följande delarna fick han emellertid anledning 
att tänka om. »Studentrevolutionen» förde med sig 
germanistikens nyupptäckt av »der Vormärz», erin
rar han. »Die Epoche war durch diese Diskussion 
insgesamt in Bewegung geraten, ja in gewisser 
Weise in den Vordergrund des Interesses getreten. 
Dies reizte zu einer neuen eigenen Stellungnahme.» 
Under sitt mångåriga arbete på 1970-talet med de 
femton omfångsrika författarporträtten i band III 
kom Sengle att integrera »die durchaus sinnvolle 
Methode der ’immanenten Interpretation’, wenig
stens in der Form kürzerer Werkanalysen». »Die 
antiästhetische Tendenz der akademischen Ju
gendbewegung reizte meinen auf Ausgleich bedach
ten Sinn zum Widerspruch.» (III, Vorwort.) Sengle 
har sedan länge förespråkat att estetiska värdering
ar borde höra hemma också i litteraturforskningen 
(Von Einheit von Literaturgeschichte und Litera
turkritik, DVjs, 34, 1960), men han har således »im 
soziologisierten Deutschland», som han nu uttryc
ker det (III, s. 188), funnit anledning att ytterligare 
slå vakt om de estetiska kriterierna. Han citerar i 
den tredje delen ånyo Georg Brandes som en aukto
ritet i sin negativa syn på vad Das junge Deutsch
land presterade, med Heine som enda undantag. 
Som representativa för Biedermeier betecknar han 
enbart de konservativa dikterna; det är också tyd
ligt nog de som står hans hjärta närmast. »Heine 
und Büchner sind in der Literaturgeschichte der 
DDR aus leicht einsehbaren Gründen die grossen 
Helden; aber sie sind für Biedermeier-Deutschland 
in keiner Weise repräsentativ [...]», fastslår han 
vresigt. »Wer als Germanist die Literaturgeschichte 
an die Politik und Sozialkunde ausliefert, pflegt in 
politisch- und sozialgeschichtlicher Hinsicht zu di- 
lettieren und damit in die blosse Publizistik abzu
gleiten. Weite Teile der Büchner- und Heineforsch- 
nung, die über alles vernünftige Mass hinaus an
geschwollen ist, belegen meine Behauptung.» (III, 
s. 1023.) Emellertid har Sengle sett den intensiva
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och »stridslystna» forskningen kring Nestroy, 
Büchner och alldeles speciellt Heine som en utma
ning och den har som han i förordet konstaterar 
föranlett honom till särskilt utförliga ställningsta
ganden. Jag tycker att Friedrich Sengle mycket 
ärligt och öppet boken igenom redovisar sina värde- 
ringskriterier i den löpande framställningen. Han 
talar i sitt förord till tredje bandet om hur han 
ständigt haft för ögonen epokens makrostruktur i 
kapitlen om de här behandlade femton diktarna. 
Det är förvisso också en enastående överblick som 
Sengle har skaffat sig över restaurationstidens lit
terära landskap. Hans självkänsla är markant och 
hans polemiska utspel ger krydda åt framställning
en. Men nog har han en överdriven föreställning om 
sin ideologiska nykterhet. När Sengle karakterise
rar Heine som en arvtagare till 1700-talets »Witz- 
kultur» och när han kontrasterar schwabaren Möri
ke mot Heine, blir det uppenbart hur försvuren åt 
den inhemska germanska kulturen han på gammal
dags vis är. Han ägnar Mörike en kärleksförklaring; 
det är Heines kosmopolitism han har i tankarna när 
han talar om »wie bewusst Mörike seinen Weg in 
die Tiefe statt in die Breite der Welt gegangen ist»; 
det djupa och innerliga känslolivet uppfattar han 
tydligen som ett germanskt väsensdrag. »Der Weg 
mag schwäbich und deutsch, das so entstandene 
Werk in seinem Kern schwer übersetzbar sein, -  
ohne Aussicht auf eine laute und weltweite Wir
kung. Aber Mörikes Dichtung wird nie aufhören, zu 
leben und die literarische Welt zu immer besserer 
Deutung, zu immer besserer Übersetzung zu nöti
gen. Der ’Unauffälligste’ unter den bedeutenden 
Dichtern der Biedermeierzeit, der ’Genius im 
schlichtesten Gewände’ (Walter Muschg) lässt sich 
nicht überhören.» (III, s. 751.)

När Sengle förklarade sig av respekt för redliga 
föregångare vilja hålla fast vid Biedermeier som 
epokbeteckning skedde detta som han uttryckligen 
framhöll i reaktion mot »die totale Ablehnung der 
früheren Wissenschaftsstufen, die man seit einiger 
Zeit erneut in der deutschen Germanistik feststellen 
kann» (I, s. 197). Medan Sengle alltså 70-talet ige
nom ägnade sig åt tredje bandet av sin epoköversikt 
fick han bevittna hur såväl i DDR som BRD i stället 
»Vormärz» vann alltmer terräng som epokbeteck
ning. »Die Marxisten streiten darüber, ob die Be
zeichnung auch die Zeit von 1815-1830 einschlies- 
sen soll», konstaterar Sengle och hänvisar tili Peter 
Steins 1974 utgivna skrift Epochenproblem »Vor
märz» (1815-1848). Genom en sådan utvidgning av 
ett begrepp som på sin höjd bara kan beteckna den

omedelbara förrevolutionära fasen 1840-48, blir 
detta begrepp »Vormärz» »noch törichter», förkla
rar Sengle (III, s. 1021). Peter Stein var medveten 
om att hans boktitel innebar en provokation. (Jag 
hänvisar i detta sammanhang till den inledande stu
dien över »Biedermeier, Das junge Deutschland 
och Vormärz -  kontroversiella begrepp inom litte
raturvetenskapen i BRD och DDR» i min Samlar- 
erc-uppsats 1975.)

Det visar sig nu vara just Peter Stein som har 
tagit sig an perioden 1815-1848, Vormärz, i det 
500-sidiga samlingsverket Deutsche Literaturge
schichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart 
(Metzler 1979). Författarteamet består av nio per
soner och sina intentioner redovisar de i en inled
ning, »Warum und wozu eine ’Deutsche Litera
turgeschichte’?», där de provokativt knyter an tili 
Walter Benjamins uttalande om »litteraturhisto
riens tomma representationskaraktär» i uppsatsen 
Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft 
(1931). Den nya receptionsestetiken som den före
träds av H. R. Jauss har tydligen tjänat som ett av 
de teoretiska fundamenten för detta teamwork. 
»Die in literarischen Texten enthaltene, spezifisch 
verschlüsselte historische Erfahrung eines Autors 
und seiner Zeit ist nicht für sich schon etwas Be
deutungsvolles, sondern wird erst bedeutungsvoll 
in der Vermittlung mit einem lesenden Subjekt und 
dessen spezifischen, in seiner Gegenwart eingebet
teten Erfahrungen.» Som »läsande subjekt» med 
sin »förväntningshorisont» präglar Peter Stein 
framställningen av »Vormärz»; för honom och de 
andra författarna har uppgiften just gällt att aktuali
sera, stick i stäv med vad Sengle anser tillrådligt. 
Deras nya litteraturhistoriska översiktsverk är i för
sta hand avsett för skolor och universitet; förordet 
fastslår i Walter Benjamins efterföljd litteraturve
tenskapens didaktiska uppgift. »Sozialgeschicht
liche Literaturgeschichtsschreibung auf gattungs
orientierter Grundlage schliesst den weitgehenden 
Verzicht auf die exklusive Hervorhebung der ein
zelnen Schriftstellerpersönlichkeiten ein», heter det 
vidare. Den ovan berörda »positivismstriden» gäll
de i första hand sociologin som framställdes såsom 
alltför perspektivlöst faktainställd. För medarbetar
na i Deutsche Literaturgeschichte är sociologi lika
så ett belastat begrepp. »Sozialgeschichtliche Be
gründung meint also nicht eine soziologische Ein
bettung der Literatur in politische, soziale, ideolo
gische Gegenbenheiten, sondern die Herleitung li
terarischer Prozesse aus historischen Faktoren.» 
Politik och socialhistoria bildar underlag för period
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indelningen. Tyngdpunkten i verket är förlagd till 
1900-talet, och de båda litteraturerna i BRD och 
DDR ägnas en speciellt detaljerad framställning.

Benjamin attackerade i sin uppsats om litteratur
historia och litteraturvetenskap en forskningsin
riktning vars ideal var »die Aufteilung des ganzen 
deutschen Schrifttums in heilige Haine mit Tem
peln zeitloser Dichter im Innern». Benno von 
Wiese som i början av 60-talet väl kunde efterlysa 
nya metoder men framförallt hävdade att ingen 
motsättning rådde mer mellan Geistesgeschichte 
och verkinterpretation (uppsatsen Geistesge
schichte oder Interpretation?) fortsätter att i det 
ena omfångsrika samlingsverket efter det andra 
ställa upp ett panorama över »Deutsche Dichter». 
Så kom 1979 i en andra, utökad upplaga Deutsche 
Dichter des 19. Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk 
(E. Schmidt Verlag); i den långa följden av förfat- 
tarporträtt från Tieck tili Fontane har nu inrymts 
två uppsatser om Charles Sealsfield och Karl Gutz
kow, ett tecken också det på hur Biedermeier- eller 
Vormärzepoken står i centrum för intresset.

Till trots av en konservativ »Tendenzwende» 
inom kulturlivet som en reaktion på den under 60- 
talet inledda politiseringen och radikaliseringen har 
inom germanistiken den litterära socialhistorien på 
ett markant vis hävdat sin ställning. Den »progres
sivt» präglade Deutsche Literaturgeschichte som 
Metzlerförlaget gett ut, har blivit en försäljnings
framgång. I sin inledning »Zum Problem der Litera
turhistorie» i Geschichte der deutschen Literatur 
vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Band 1/1 
och 1/2. Athenäum 1979) förklarar Viktor Zmegac 
att det är föga meningsfullt, »Getreidepreise zu be
mühen oder Auskunft über die Zahl der Sitze im 
Parlament zu erteilen, wenn dann die Darstellung 
des literarischen Lebens doch überwiegend mit 
überlieferten Klischees auskommt». De författare 
som medarbetar i de två föreliggande första banden 
har också lyckats att väl integrera sociologiska rea
liteter i den löpande framställningen. Den av Zme
gac utgivna litteraturhistorien tycks därmed ha en 
väl så socialhistorisk uppläggning som Hansers So
zialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart (av 12 planerade 
band förelåg det första 1979); sak samma gäller 
Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte 
(Rowohlt). Det ena av ett par 1980 föreliggande 
band av det senare verket är ägnat Vormärz: Bie
dermeier, Junges Deutschland, Demokraten. 
1815-1848 (Hrsg. Bernd Witte) och låter alltså 
»Vormärz» bli det övergripande begreppet för res

taurationstidens tyska litteratur. I alla de utkomna 
delarna av de tre planerade litteraturhistorierna 
samverkar en mångfald av skribenter. Hermann 
Hettner överblickade hela 1700-talet, Sengle axlar 
»Biedermeiertiden». Teamwork blir alltmer model
len för litteraturhistoriska översiktsverk i BRD lik
som fallet länge har varit i DDR.

Man har fortfarande skäl att tala om germanisti- 
kens kris; motsättningarna är svåra och frontställ
ningarna kan tyckas fastlåsta. Under de senaste tio, 
femton åren har »linke Tendenzen» satt sin prägel 
på germanistiken och svarat för en rad »fruktbara 
ansatser«, konstaterar Jost Hermand i sina inledan
de betraktelser till två »följder» av uppsatser kring 
temat Linke Tendenzen in der Germanistik nichtso
zialistischer Länder i Jahrbuch für Germanistik 
1979 (XI, nr 2) och 1980 (XII, nr 1). »Nur im 
Rahmen einer gesamtlichen Solidarität», menar 
Hermand, skulle man kunna hålla reaktionen stång
en, och han betonar nödvändigheten av en veten- 
skapsstrategisk målsättning.1 Själv har han under 
det gångna decenniet ofta nog varit i biåsväder och 
på sistone har han stämplats som »salongsmarxist» 
både av Brinkmann och Sengle. »Affektladdning
en» på »höger»-håll karakteriserar Jost Hermand 
nu oförblommerat på detta sätt: »Bei den alten oder 
auch neuen Rechten innerhalb unseres Faches 
reicht diese emotionsgeladene Einstellung von for
cierter Nichtbeachtung oder väterlicher Herablas
sung bis zu unverhohlener Sympathisantenhetze, 
die -  vor allem in der Bundesrepublik Deutschland 
und Westberlin -  oft im Vorwurf des linken Fa
schismus oder kommunistisch-inspirierten Terro
rismus kulminiert.» Jost Hermand ser mot denna 
bakgrund uppgiften vara att försvara, konsolidera 
och vidareutveckla vunna rön och erfarenheter. 
»Statt in sektierische Beckmesserei zu verfallen 
oder ständig damit brillieren zu wollen, den an
deren wieder einmal um eine Naselänge voraus zu 
sein, wäre es endlich an der Zeit, die methodolo
gische Wichtigkeit und gesellschaftliche Relevanz 
solcher Bemühungen in gebührendem Masse her
auszustellen.» Som en första punkt anger Jost Her
mand »die Aufbereitung der liberalen und/oder der 
radikaldemokratischen Traditionen in der deut
schen Literatur seit 1750». Till det arv som det gäl
ler att förvalta räknar han Frankfurterskolans och 
Walter Benjamins insatser. Projektet som redovisas 
i Jahrbuch für Germanistik summerar »linke Ten
denzen» inom nyare debatt och forskning på olika 
gebit. En uppsats av Peter Stein behandlar Linke 
Tendenzen in der Literaturdidaktik der Bundesre-
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publik D eutsch land  se it 1967, E n  annan  engelsk
språkig uppsats av  e tt  team  germ an isie r i B erke
ley är betitlad: R eapp rop ria tion  o f  th e  D em ocratic

NOTER
1 Motstånds viljan kommer också starkt till uttryck i den 
lägesbeskrivning som. Hans Robert Jauss gav i en intervju 
i N e w  L itera ry  H isto ry  1979 (XI, nr 1). Jauss vidhöll att 
receptionsestetiken hade introducerat ett nytt paradigm

B ourgeois Heritage. Leftist Research on Jacobi
nism , Vormärz and Naturalism in the Federal
R epublic.

och betecknade den som grundvalen för hela litteraturve
tenskapens förnyelse. Louise Vinge har tagit upp Jauss’ 
uttalanden till diskussion i Tidskrift fö r  litteraturvetenskap
nr 4/1980'.


