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Fin-de-siecle Vienna, Carl E. Schorskes bog o m  politik og kultur i århundrede- 
skiftets Wien, er kommet  i rette tid (1980 p å  Alfred A .  Knop$ New York, paper- 
back-udgave Vintage Books smst. 1981). Udgangspunktet f o r  arbejdet med dette 
stof, som har strukket sig over to årtier, var Schorskes beskceftigelse med det 
moderne Europas kulturhistorie. Det mite sig at vcere vanskeligt at f å  et samlet greb 
o m  de kulturelle strømninger f r a  slutningen af forrige århundrede, og da Schorske 
henvendte sig til kolleger i de forskellige f a g  f o r  at f å  hjcelp, blev han slået af en  
dobbelt bevcegelse: Den historiske synsvinkel var kommet  i miskredit og de enkelte 
akademiske discipliner isolerede sig indbyrdes. Disse tendenser havde en  bredere 
baggrund nemlig den kolde krigs underminering af de liberale og radikale traditio- 
ner, som havde vceret fremtrcedende blandt intellektuelle siden mellemkrigstiden. 
Samtidig viste der sig en  voksende interesse f o r  de kulturelle strømninger, som 
havde deres udspring i Wien  omkring århundredeskiftet, ikke mindst psykoana- 
lysen. I kort begreb et skift i menneskeopfattelsen f r a  det rationelle menneske til det 
psykologiske menneske, som samtidig indebar en  afsnøring af det historiske og 
fremadrettede samfundsmmsige perspektiv. . 
. Hovedsynspunktet i bogen er, at det liberale borgerskabs politiske nederlag er 

baggrunden f o r  de forskellige kulturelle strømninger, som skildres i bogens syv 
kapitler: Schnitzler og Hofmannsthal i litteraturen, udviklingen i arkitektur og 
byplanlegning og diskussionen herom, Freuds psykoanalyse (det er det kapitel som 
er oversat i det følgende), malerkunsten (Gustav Klimt og Oscar Kokoschka), 
Schonbergs musik m.m. Et  af kapitlerne drejer sig o m  udviklingen af en  “mere 
skinger toneart” i det politiske liv, anti-semitisme, stortysk nationalisme, zionis- 
men.  Det er således et bredt billede af forholdet mellem politik og kultur, der rulles 
O P .  

Emnet har interesse i sig selv som et af de vigtigste udgangspunkter f o r  det 
tyvende århundredes kultur. Men  også som et eksemplarisk mønster. Ganske mit 
gentager historien sig ikke, m e n  det der kunne tage sig ud som en  politisk farce i 
Wien  blev senere tragedie i Tyskland: Hitler hentede inspiration f r a  de to centrale 
anti-liberale og anti-semitiske politikere i Wien  (Schonerer og Lueger). 

Og de tendenser i den kulturelle selvforståelse, som Schorske fand t  omkring sig i 
halvtredsernes U.S.A.,  er under den nye kolde krig igen blevet aktuelle. 

Peter Madsen 
Gådemesteren der fandt nøglen til menneskets situation i historien 
om 0dipus elskede også vittigheder. Da den stadig ukendte Dr. 
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Freud i en alder af femogfyrre år endelig fik tildelt stillingen som 
professor, rapporterede han begivenheden til en ven i bedste journa- 
listiske stil. Han beskrev sin forfremmelse som en politisk triumf 
"Den offentlige begejstring er enorm. Blomster og lykønskninger 
strømmer ind, som om seksualitetens rolle pludselig var blevet aner- 
kendt af hans Kongelige Majestæt, drømmetydningen var blevet 
bekræftet af Ministerrådet, og nødvendigheden af den psykoana- 
lytiske hysteriterapi var blevet vedtaget i Parlamentet med to tredje- 
deles flertal".' 

Det er et muntert gøglebillede, typisk for Wien: de politiske 
magthavere falder på knæ for Eros og drømmene. 

"Hvor han siger en vits, skjuler der sig et problem." I Drømme- 
tydning, som udkom to år før denne spøgefulde erklæring, havde 
Freud fastslået sit vigtigste princip til forståelse af drømmens proble- 
mer - "drømmen (er) en ønskeopfyldelse." Da han i 1902 skrev 
således, var han i gang med at samle materiale for at vise, at den 
samme regel gjaldt for vitser. Han tilføjer: "Men af og til kommer 
gennem vitsen også problemets løsning for en dag."2 

I sin tilstand af opstemthed over forfremmelsen nijedes Freud 
ikke med at læne sig tilbage i tilfredshed over anerkendelsen af sin 
indsats. I stedet gav han sin fantasi frit løb til at fremtrylle et 
dejligere paradis. Spøgefuldt udkastede han en velordnet parlamen- 
tarisk samfundsorden, forenet i støtte til hans uortodokse videnskab 
om Eros. Hans tænkte parlament, som samlede to tredjedeles flertal 
i en erklæring om psykoterapiens nødvendighed overfor hysteri, var 
naturligvis en præcis omvending af tidens politiske virkelighed. I 
1902 var det østrigske Rigsråd så fortabt i politisk hysteri, at det var 
ude af stand til at finde et simpelt flertal for nogen som helst 
lovgivning (for slet ikke at tale om to tredjedeles flertal). 

Der er ingen grund til at antage, at den politiske lammelse som 
sådan optog Freud i nævneværdig grad i 1902. Det der plagede ham 
var både mere og mindre specifikt: hans forhold til hele det politiske 
system, herunder dets akademiske bestanddele og konsekvenser. Det 
var her hans vits opfyldte hans ønske - ønsket om at få de politiske 
magthavere til at falde til føje - "gennem vitsen (kommer) også 
problemets løsning for en dag". Sådan som Freud håndterede vit- 
sen, blev de politiske magthavere hverken undermineret eller split- 
tet, men tværtimod på mirakuløs vis harmonisk forenet i anerken- 
delsen af hans teoriers gyldighed. Således fejrede Freud i fantasien 
en sejr over politikken, den del af livet han i sin ungdom havde 
forventet sig mest af og i sin manddomsalder lidt mest under. 
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