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Lukacs i Weirnar 
Georg Luk&' klmickme og hans realismeteori 

Den klassiske eller klassicistiske personlighed (lad os for nzrvzrende se bort fra 
forskellen mellem dem) er den normgivende personlighed, som finder og for- 
mulerer den nye kanon, som tiden har behov for, og som påtrykker sin samtid 
den som paradigme i kraft af sin personlighed og dens objektiveringer. I oven- 
anf~r te  betydning var Georg Lukacs allerede en klassiker i tyverne til trods for 
at han bar en simpel Mm-tolkers beskedne klzdning: i dag er venner og fien- 
der enige om, at Geschichte und Klassenbewmtsein var den eneste st~t-re begi- 
venhed i marxismens historie som fiosofi efter Karl M m '  d d .  

Radikalismen og dens sammenbrud 
Men den konception, som var skitseret i Geschichte und Klassenbewwtsein, 
b r d  faktisk sammen i slutningen af tyverne, og med sammenbrud mener jeg 
ikke udelukkende - ikke engang i f~ r s t e  rzkke - Korninterm pres og ekskom- 
municerende handlinger mod det kzetterske vzrk. Et oppositionelt standpunkt 
mod det officielle forbud ville have været let at forstå på davzrende tidspunkt i 
den typiske oppositionszera. Imidlertid forsvandt de forhåbninger og perspek- 
tiver for en umiddelbar parmi, en radikal og ~jeblikkelig forl~sning af verden, 
fuldbyrdet gennem det internationale proletariats frie handling, som lå til grund 
for denne konception og gav den nznng, sporl~st i de sene tyvere . 

Lukacs, den romantisk-antikapitalistiske rebel, som hadede det frernmed- 
gjorte kapitalistiske »liv« -dette resultat af alt det, som frastdte ham - ~nskede 
på den anden side ikke et ~jeblik at forlade revolutionens forjzettede land, hvad 
det end viste sig at vzre i virkeligheden, netop fordi det var det forjzttede land, 
og fordi der ikke for ham fandtes l~ f t e r  om noget tilsvarende andetsteds. Speci- 
elt ikke sammen med socialisterne, som for ham ikke reprzsenterede andet end 
den pseudo-radikale udgave af den szedvanlige liberale parlamentariske opposi- 
tion. 

Han matte bestemme sig, og han bestemte sig: han afsvor sin radikale fdoso- 
fi, radikalisme i almindelighed, og realiserede - idet han fulgte det hegelske 
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monster - sin egen »forsoning med realiteten«, i stadig stigende grad med Stalins 
realitet. I denne forstand har enhver opmærksom lzser af hans samlede pro- 
duktion ret i at beskrike hans Der junge Hegel som hans fdosofiske udviklings 
selvbiografi op til hans forsoning med det givne. 

Den ovenanforte tilnzemelse antog stadig nye dimensioner, efterhånden som 
hojrediktaturet - med Hitlers magtovertagelse - ekspanderede mere og mere. 
Uanset hvor meget han blot beskrev tilnzrmelsen i et politisk vokabulaiums 
termer (folkefront som modsztning til tidligere tids »sekterisme«), var den i vir- 
keligheden en fdosofisk funderet holdning til verden, fuld af resignation, ud- 
tznkt i mangel af bedre, tilskyndet af manglen på en offensiv strategi. 

Hvad holdningens indhold angår, indebar den mobilisering af traditionel op- 
lysning og humanisme imod en verden, der b r d  aile forbindelser med fornuft 
og humanisme, en accept af det, der blev kaldt socialisme, på et andet resignati- 
onsgrundlag og en kritisk intention o n ~  at transformere verdens »råhed«, om at 
gennemtrznge dens »barbariske skorpe« og trin for trin præge den med den 
samme humanisme og oplysningsånd. 

Hans pragtfulde essays og boger om Weimar-perioden i den tyske klassiske 
kultur eksemplificerer i fuldt omfang dette »eksistentielle valg«. De udfolder et 
helt gallen af reprzsentative personligheder, som ikke kunne reprzsentere den 
tyske kulturelle dynarniks hovedstr~m, przcis fordi de - i den ene eller anden 
betydning - var for radikale. 

Det var Michel Löwy', en fremragende marxistiske forsker, som forste gang 
påpegede den symbolske karakter af Holderlin-tragedien i Lukacs' portrztte- 
ring og dens dybe lighed med Trotsky-tragedien. Men tilsvarende er den kendel- 
se, (der afsiges over Georg Forster, den hårde klassicistiske kritiker af den tyske 
kultur, som lever i konkubinat med feudalismens verdslige magt, Forster som 
var leder af den jakobinske Mainz-revolution. 

Den moralske storhed og meget utyske (dvs. opszetsige) ånd hos de store ra- 
dikale i tidsrummet omkring den franske revolution anerkender Lukacs uden 
tmen, men han forkaster dem som mulige moralske og politiske ledere i Tysk- 
land, netop på grund af deres ubojelige natur, deres radikalisme, deres mangel 
på fleksibilitet og tilpasningsevne til den stadig mere »prosaiske« drejning af re- 
volutionen. 

Den ene af dem ender sit liv i den heroiske d d s  mysticisme og vanviddets en- 
somme nat, den anden i fuldstzndig politisk isolation. Lukacs taler endog un- 
dertiden ondskabsfuldt nedszettende om de unge radikale: han noterer sig ikke 
blot Friedrich Schlegels omvendelse til traditionel katolicisme og til Metternich 
(som er en kendsgerning), men »opdager« og »afdzekker« dens kilde i den 
overeksalterede Jugenhtil of enfant, i Schlegels forste vzerker på et tidspunkt 
hvor han var en forMgt enfant terrible og overbevist frankofil i det tyske litte- 
rzre liv. 

Måden, hvorpå han beskriver Michael Kleist, den mest hojreekstreme radi- 

1. Se f.eks. Michel Lowy: Lukács and Slalinism. New Left Review nr. 91. Maj-juni 1975 (o.anm.). 

Elektronisk version af artikel i Kultur & Klasse 37 (1980), for denne version © Forlaget Medusa 2006

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering




