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Om vesttysk og osttysk 
litteratur i 809erne 

I. 
At skrive om tysk litteratur efter krigen er også at reflektere den politiske 
og ideologiske konflikt, som delingen af Tyskland er et udtryk for. En af 
de i~jnespringende falder i 70'erne var den ukritiske forherligelse af 
DDR-litteratur for enhver pris. En af de i~jnespringende falder i dag er 
den tankegang, at DDR-litteraturens kritik af forholdene i osttyskland 
automatisk er en akcept af Vestens ideologiske grundlag. Det osttyske 
statsapparat har reageret meget f0lsomt på kritik fra landets egne 
forfattere, nemlig med massudvisninger til BRD i 1953 og i 1976. Dette 
syn på udvisning som et ~sttysk problem rejser imidlertid flere problemer, 
iszr om DDR-forfatternes kritik ikke er en ligeså hård kritik af vestens 
ideologier, og om deres eksilering ikke er et generelt tysk f ~ n o m e n ,  der 
har at g ~ r e  med en grundlzggende spznding mellem politik og kunst i 
Tyskland. Vesttyske forfatteres kritik af korruption og ubearbejdet fortid 
og deres forsog på at sprænge sig ud af den litterzre institution for at få 
politisk betydning, er et hovedtrzk i begge Tysklandes litteratur. Går man 
eksilfznomenet efter, så viser det sig, at utrolig mange vesttyske forfattere 
permanent eller i perioder har opholdt sig uden for Tyskland. Enzens- 
bergcr i Norge og Italien, Grass og Lenz i Danmark, Celan i Paris, Weiss 
og Nelly Sachs i Sverige, Helga Novak på Island og Manfred Peter Hein 
i Finland. Udgangspunktet for dct felgende er nok, at der er tale om to 
selvstandige lande, DDR og BRD, stadig entydigt placeret i hver sin 
ideologiske lejr.' Men nctop fordi deres politiske status er fastlagt, og de 
i den forstand er selvstzndige, kan de nzrme sig hinanden og genoptage 
nogle af de trzk, der har karakteriseret Tyskland og tysk kultur lange for 
krigen. Jo Izngere vi bevzger os op mod nutiden, jo tydeligere bliver det 
også, at tysk kultur genoptager sin autonomi i forhold til og p2 tvzrs af 
skiftende politisk struktur og grznsedragninger. 

For det f ~ r s t e  betyder det, at kulturen i Tyskland, også efter krigcn, far 
en protestbetydning, som er speciel tysk. Der er tale om, at tysk kunst og 
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