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Pandora's Box Revisited 
Vendinger i 70'ernes og 80'ernes litteraturvidenskab 

Da marxismen slog igennem blandt yngre litterater i Danmark om- 
kring 1970 var en af deltagernes mange fornajelser at genopdage 
forbindelsen tilbage til en lang og glimrende tradition. Horkheimer, 
Adorno, Benjamin, Lukács og gamle Karl himself dannede en ane- 
rzkke, der - som Althusser formulerede det i religias bevzgethed - 
kunne synes at repræsentere »den eneste faste grund i verden.«' En 
falelse af radikal modernitet og traditionsstyrke gik på forunderlig vis 
i ét. 

Det rejste sig naturligvis som spargsmål, hvordan så eminente 
tænkere som den marxistiske traditions kunne vzre blevet så effektivt 
udvisket fra vores hidtidige videnshorisont. Et svar henviste til det 
borgerlige samfunds politiske undertrykkelse, de »ideologiske stats- 
apparaters« virksomhed m.v. Det kunne måske nok forekomme lidt 
tyndbenet. Et andet svar henviste til »fremmedgarelsen« i vores sam- 
fund i almindelighed, som gjorde det så svzrt at gennemskue. Ende- 
lig som det tredie - og tankemzssigt det eneste stzrke - svar, kunne 
man ud fra Lukács' Geschichte und KlassenbewuJtsein konstruere en hi- 
storisk forklaring. 

I falge Lukács er den revolution~re teori et subjektivt aftryk af den 
objektive historiske udvikling. Farst i de faser, hvor det borgerlige 
samfunds indre modsigelser når et tilstrzkkeligt niveau, bliver den 
objektive basis etableret for, at den revolutionzre teori kan opstå og 
blive til den subjektive kraft i den historiske proces. Derfor var der 
intet tilfzldigt i, at Marx formulerede sin teori vis-a-vis midtårhun- 
dredets sejrende kapitalisme og 1848's revolution~re omrystelser. Og 
for Lukács selv intet tilfældigt i, at hans revolutionzre oeuvre kom til 
verden i kalvandet på 19 17 og 19 18's revolutionsbegivenheder. 

I forlzngelse heraf forekom det da i slutningen af 1960'erne rime- 
ligt at forestille sig, at den vestlige kapitalisme nu nærmede sig enden 
på det historisk enestående lange efterkrigsboom. Den revolutionzre 
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bevidstg~relse i den intellektuelle avantgarde var et subjektivt udtryk 
for en objektiv krise, som produktionsmådens indre modsigelser hav- 
de drevet den frem.ti1. At »proletariatet« som helhed endnu ikke var 
kommet til samme bevidsthed, var blot et udslag af den velkendte 
forsinkelse mellem fortrop og hovedkorps. (Hvis man fandt det n0d- 
vendigt, kunne man endelig indsupplere med Frankfurter-teoretiker- 
nes forklaringer på arbejderklassens integration i det udviklede kapi- 
talistiske samfund.) 

Som teoretisk model var denne tankegang hos Lukács klassisk 
smuk og dybt tilfredsstillende: den var kihzient, den var enkel og 
dog kompleks; den hvilede afbalanceret i sig selv, den var selvforkla- 
rende og samtidig i stand til at tage selv vanskelige udfordringer op, 
som virkeligheden måtte byde på og krzve forklaret. 

Men dens hvile afhang af nogle forudsztninger. F ~ r s t  og fremmest 
at  'virkeligheden' eksisterede. Den var mystificeret og fremtrådte sl0- 
ret uigennemskueligt i sit umiddelbare »Schein.« I modsat fald ville 
'teorien', hele den kritiske intellektuelle virksomhed ikke have nogen 
eksistensberettigelse. Men bag ved skinnet fandtes et »Sein«, som den 
kritiske videnskab ved teoretisk og analytisk arbejde kunne afdzkke. 
Her kom så interesseteorien til for at forklare, hvorfor den revolutio- 
nzre teori skulle g0re dette arbejde. Mens den borgerlige videnskab 
tjente sin bagvedliggende klasseinteresse ved blot at klassificere fzno- 
menverdenens overfladem~nstre og fortolke dem qvietistisk, reprz- 
senterede den kritiske filosofi på teoriens område, hvad proletariatet 
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