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Lukacs, kulturen og muligheden 
af et andet liv ~ 

Fra S~ndags-kredsen til de flyvende universiteter 

Den socialistiske diskussion er i de seneste Ar kommet til at kredse mere og 
mere om sporgsmA1, der har med moral og hverdagsliv at  gore. Dette har 
mange Arsager. For det forste har tendensen i 70'erne til a t  »videnskabelig- 
gore« marxismen og se dens centrale indhold i akkumulations-analysens af- 
dzkning af objektive okonomiske lovmzssigheder fort til en reaktion i 
form af en lige så ensidig optagethed af subjektivitet og »nzre« mellem- 
menneskelige relationer. For det andet har den kapitalistiske krise i stedet 
for et revolutionzrt opsving bragt en mere bred reaktionzr bevzgelse med 
sig, der ideologisk bl.a. manifesterer sig som inderlighed og moralisme. Der 
er en hul klang over den iver, hvormed talrige »venstreintellektuelle« i disse 
år som gribbe kaster sig over deres egen fortid og sonderriver den i samvit- 
tighedsnag over forbrydelser, der aldrig rigtig blev begået, men som i den 
aktuelle belysning fremtrzder som rodder til terrorisme, vold og formyn- 
deri. For det tredje har tvivlen om, hvad socialisme er, hvad der egentlig 
kendetegner alternativet og det nye liv hinsides det bestående, grebet stadig 
mere om sig. Dette kan skyldes, at tagen i almindelighed sznker sig, men 
ogsA at venstreflojens organisationer alt for meget er blevet rene traditions- 
forvaltende etablissementer, der ikke rummer skygge af foregribelse eller 
anderledeshed i forhold til det bestaende; at det daglige liv i organisationer- 
ne fremstår lige sA gråt og uigennemskueligt og de menneskelige forhold 
mellem medlemmerne lige så afstumpede og overfladiske som i enhver an- 
den borgerlig institution, eller vzrre. Der er således ringe hAb eller opkla- 
ring at hente her. 

Tilsvarende er tvivlen voksende om, hvorvidt nogen forestilling om, 
hvad socialisme og et kvalitativt anderledes liv er, kan hentes i de osteuro- 
pziske og sovjetiske samfund, hvis produktionsmåde det maske nok kan 
volde vanskeligheder at definere przcist, men hvor hverdagslivet og de 
mellemmenneskelige og moralske forhold fremstar om muligt endnu mere 
uigennemsigtige og medierede end i kapitalismen. Det er ikke tilfzldigt, a t  
Wajda, Zanussi og Tarkovskijs og talrige andre osteuropziske film kredser 
om moralske og samvittighedsmzssige konflikter og om individer, der går 
moralsk i oplosning. Det centrale i den polske revolte og i det oprar,  der 
ulmer i resten af 0steuropa og Sovjet, er et opgor med dagligdagens kvali- 

Elektronisk version af artikel i KK nr. 45, 12. årgang nr. 1


	Button1: 


