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specialstudium i slutkapitlet. Här har Schwartz en om
vänd disposition mot tidigare kapitel: Avsked till Hamlet 
analyseras utifrån alla de aspekter, som tidigare anlagts en 
i taget.

Schwartz vill i sin avhandling visa, hur Eyvind Johnson 
från sitt ursprung i arbetarklassen och med tidiga erfaren
heter av kroppsarbete och anarkosyndikalistiska sympa
tier lyckas skapa sig en ställning och förtjäna sitt uppe
hälle som författare med hjälp av självstudier och med 
stora materiella uppoffringar. Samtidigt som han befäster 
sin position och får en säker utkomst, kommer han efter
hand att dela den liberala borgerlighetens värderingar. I 
den engelska sammanfattningen vidgas perspektivet till 
hela författarskapet. Här betonas den ledande ställning 
Johnson intog mot slutet av sitt liv i kraft av sina djupbor
rande och mångfasetterade historiska romaner, med yttre 
utmärkelser såsom hedersdoktorat, inval i Svenska Aka
demien och slutligen Nobelpriset.

I Schwartz’ framställning har begreppet »författarindi- 
viduation» en särställning. Han definierar begreppet som 
»den problematiska inväxten i författarrollen». I det ideo
logikritiska perspektivet blir det en huvuduppgift att av
slöja Johnsons världsbild, hans »vision du monde», mot 
bakgrund av en historiematerialistisk samhällsteori. 
Schwartz vill analysera »meningsstrukturer» som är im
manent a i »texten själv» och bekymrar sig mindre om 
författarens medvetna intentioner. Därvid ansluter han sig 
till Sven-Eric Liedmans ideologibegrepp (i Motsatsernas 
spel) med dess distinktion mellan immanent och latent 
ideologi.

I kapitel två behandlas vad förf. kallar »det omedelbara 
problemet» i den aktuella delen av Johnsons författar
skap. Med detta uttryck avses »romanens centrala värde
konflikt, sådan den kommer till uttryck på den tematiska 
nivåns manifesta plan». Problemets djupare implikationer 
på det latenta planet analyseras med hjälp av en narratolo- 
gisk analysmodell, som delvis är inspirerad av Greimas 
men betydligt modifierad och förenklad. Analysen inriktas 
främst på romanernas s. k. »förloppsstruktur».

Schwartz finner att »det omedelbara problemet» i John
sons 20-talsromaner är ett handlingsproblem, antingen val 
mellan olika handlingsalternativ eller ett val mellan att 
handla och att inte handla. Handlingarna kan inordnas 
under huvudkategorierna flykt och hemfärd, i ett annat 
perspektiv frihet och trygghet. Som förf. själv påpekar är 
dessa begrepp så generella att de kan användas i analysen 
av snart sagt vilken roman som helst. Det är således väl 
allmänna kategorier Schwartz arbetar med, även om de 
måste anses relevanta för Johnsons författarskap. Förf. 
påpekar att orden »trygghet» och »frihet» böljar uppträda 
»med en påfallande frekvens» omkring andra världskri
gets utbrott. För ett tidigare skede vill han förankra be
greppen i den unge Johnsons biografi. Han framhåller att 
Johnson delar trygghets- och frihetsproblematiken med en 
rad andra proletärförfattare: »flykten från hemmets rela
tiva trygghet ut mot en relativ frihet som författare». 
Denna flykt »från kollektiv trygghet till individuell frihet» 
kallas i avhandlingen »individuation»/!/.

I kapitel tre diskuteras bildningens roll i romanerna, 
varvid förf. spaltar upp bildningsbegreppet i fyra klasser, 
var och en bildande ett motsatspar. Det blir allt tydligare 
att förf. hela tiden rör sig på en generell, nästan ahistorisk 
nivå, vilket ofta gör det svårt för läsaren att acceptera

analysen av enskilda textställen. Detta gäller till exempel 
analysen av Stad i ljus, där det bland annat heter: »Tor
stens kritiska bildningssyn kommer också till uttryck i de 
ironiska anmärkningarna om den litterära institutionen, 
som ju i mycket är en reproduktionscentral för borgerlig 
bildning» (56). Här uppstår för övrigt också en svävning, 
en oklarhet om vad som är Schwartz’ åsikt och vad som 
tillskrivs Johnson. Jag anser, att man här, om inte förr, 
böljar se följden av att lägga Johnsons författarskap i en 
Prokrustesbädd.

I kapitel fyra kopplas analysen av bildningsbegreppet 
till en utredning av författarrollen. Det bildningsbegrepp 
som proklameras i romanerna är individualistiskt; förfat
tarrollen i de flesta romanerna är också individualistisk 
men med allmänna sympatier för kollektivet, för arbetar
klassen. I kapitel fem behandlas »den budskapskritiska 
potentialen» i en sådan hållning. Schwartz tänker sig möj
ligheten att Johnsons text på det latenta planet skulle tala 
mot det »tendentiella» budskapet på det manifesta planet. 
Undersökningens resultat blir dock negativt: det finns 
genomgående en identifikation mellan författare och hu
vudperson.

Efter en genomgång av »individuationen» i de fem för
sta romanerna (kap. sex) följer så i kapitel sju en utredning 
av motsättningen mellan Hamlet- och Pankaraktären, som 
Schwartz finner i romanernas huvudpersoner. Oppositio
nen natur-kultur studeras i kapitel åtta och förekomsten 
av motsatta historie- och tidsuppfattningar i kapitel nio. 
Förf. har lagt ned ett stort arbete på systematisering och 
typologisering och får ut en del av sin undersökning. Med 
risk för att vara orättvis vill jag dock påstå att Johnsons 
författarskap riskerar att försvinna i den teoretiska snår
skogen.

Schwartz finner att Johnson i Avsked till Hamlet prövar 
en radikalt annorlunda lösning mot tidigare romaner. Den 
består i att huvudpersonen Mårten Torpare återvänder 
hem (vilket sammanfaller med Johnsons egen återkomst 
till Sverige efter fyra års utlandsvistelse) sedan han prövat 
skilda flyktvägar och livshållningar. Torpare väljer att 
solidarisera sig med arbetarklassen och tycks vara på väg 
att bli en »aktiv Hamlet». Häremot talar en antydan på 
romanens sista sidor att Torpare vill bli författare. Först 
med idealgestalten Krilon kommer Johnson i Schwartz’ 
perspektiv att skapa en »aktiv Hamlet». Men då har John
son för länge sedan vidgat sin solidaritet med arbetarklas
sen till att över huvud taget gälla de humanistiska värdena 
i Europa och västerländsk kultur.

Hans-Erik Johannesson

Georges Perilleux: Stig Dagerman et Vexistentialisme. 
Bibliothéque de la Faculté de Philosophie et Lettres de 
L ’Université de Liége, Fascicule CCXXXI, Société 
d’Edition »Les Beiles Lettres», Paris 1982.

En belgisk litteraturforskare, Georges Perilleux, har dis
puterat på ämnet Stig Dagerman och existentialismen. 
Hans forskningar har vid Liége-universitetet beskyddats 
av professorerna Pierre Halleux, Armand Nivelle och 
Franz Crahay, men i förordet avtackas också Maurice 
Gravier från Paris, Staffan Björck från Lund och Gunnar
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Brandell från Uppsala (den sistnämnde fungerade jämväl 
som fakultetsopponent vid disputationen 1979). Efter fö
retagna revideringar har på vedertaget franskt manér ma
nuskriptet nu gått till trycket. Resultatet är en omfångsrik 
och gedigen »thése» med alla de förtjänster och fel som 
man brukar förknippa med lärdomsprov från det franska 
språkområdet: klar och redig disposition, säker material
behärskning och noggrann dokumentation, lidelsefullt in
tresse för psykologisk analys, en böjelse för abstrakt be- 
greppsanalys som ibland mal tömning, retorisk elegans.

En översikt över existentialismens mottagande och in
flytande i Sverige återstår fortfarande att skriva, Georges 
Perilleux har åtagit sig den mer begränsade men likafullt 
krävande uppgiften att kartlägga Stig Dagermans val
frändskap med och eventuella beroende av existentialis
men. Med existentialism menar Perilleux då ungefär det
samma som jag själv menat i min bok om existentialismen 
från 1966 (1975): en idétradition som sträcker sig från 
Kierkegaard till Sartre och Camus. I själva verket är det 
nästan bara de tre nämnda författarna som får exemplifie
ra existentialismen i Perilleux’ framställning. Tyska exis
tensfilosofer som Heidegger och Jaspers lyser med sin 
frånvaro. Här och var framskymtar det, att Dagerman kan 
ha mottagit vissa med existentialismen besläktade tanke
gångar från Kafka och frågan är naturligtvis, om inte 
perspektivet kunde ha vidgats ytterligare. För egen del 
har jag svårt att läsa pjäsen Den dödsdömde (i Dramer 
om dömda, 1948) utan att komma att tänka på Dostojev- 
skij och Pär Lagerkvist. Till formen erinrar stycket om 
Lagerkvists enaktare, till språket likaså -  ibland f. ö. i 
anmärkningsvärd grad! Men problemet är det klassiska 
Dostojevskij-problemet, det som fick sin berömda gestalt 
på Semenovska torget i Sankt Petersburg den 22 decem
ber 1849: i skuggan av en dödsdom kan en människas hela 
tillvaro förändras och meningsfrågoma få en ny innebörd. 
Sedan kan det givetvis vara svårt att skilja ut vad som 
kommer från de franska existentialisterna och från Dosto- 
jevskij, föga underligt eftersom ju Dostojevskij tillhört 
både Sartres och Camus’ käraste läsning. Men därvidlag 
erinrar ju den komparativa situationen bara om det läge 
som gäller, när man försöker isolera ett Kafka-inflytande: 
också Kafka tillhör Sartres och Camus’ litterära bak
grund.

Ett större och svårare problem ligger i att fastställa, i 
vad mån eventuella likheter mellan Dagermans och exis
tentialisternas livstolkning (eller rättare: livstolkningar) är 
att uppfatta som allmänna paralleller eller som resultat av 
ett konkret beroende. För att besvara den frågan ägnar 
Perilleux en detaljerad genomgång åt stora delar av Dager
mans författarskap, med särskild tyngdpunkt på de viktiga 
fyrtiotalstextema Ormen (1945), De dömdas ö (1946), Den 
dödsdömde och Skuggan av Mart (i Dramer om dömda 
1948), Bränt barn (1948) samt Bröllopsbesvär (1949). Sys
tematiskt och i tur och ordning analyseras sådana perse- 
vererande inslag i människoskildringen som »ångesten» 
(inför inre och yttre hot, inför staten, inför »le regard 
d’autrui»), »friheten och determinationen» (varvid Peril
leux prövar, om det finns motsvarigheter till den kierke- 
gaardska »muelighedens» kategori i Dagermans verk och 
analyserar uppfattningen av »val» och »ansvar»), »skul
den», »ensamheten», »förtvivlan», »det absurda i mötet 
mellan människan och världen» samt slutligen »autentici
tet och inautenticitet». På vaije enskild punkt anställer

förf. sedan utförliga jämförelser mellan Dagermans texter 
och Kierkegaards, mellan Dagermans och Sartres samt 
mellan Dagermans och Camus’. På det hela taget doku
menterar förf. stor kunnighet i umgänget med de filoso
fiska texterna, solid förtrogenhet med det Dagermanska 
materialet och en strävan att inte driva sina teser längre än 
materialet bär.

Det betyder, att Perilleux inte nödvändigtvis vill göra 
Dagerman till existentialist eller ens avläsa ett djupgående 
och långvarigt direktinflytande. Tvärtom vidtar han idel 
försiktighetsmått och konstaterar, att när Dagerman i 
somliga stycken redan i Ormen kommer Sartre-existentia- 
lismen förbluffande nära, kan detta omöjligen ha berott på 
ett direktinflytande. När Ormen publicerades i december 
1945, fanns ännu endast ett verk av Sartre att tillgå i 
Sverige, nämligen Les mouches i Eyvind Johnsons sven
ska översättning. Men det är inte till detta Sartre-verk 
som man i första hand associerar, när man läser Ormen. 
Snarare leder vissa turneringar av motiv som ångesten, 
skulden och inte minst förtingligandet under »le regard de 
1’autre» -  med inslag av sadism och homosexualitet -  
tankarna till L’étre et le néant och Huis clos. Men ingen
ting tyder på att Dagerman någonsin läst L’étre et le 
néant, boken fanns inte översatt till svenska och Dager
man läste ogärna franska. Huis clos återigen blev aktuell i 
Sverige först på våren 1946, då den i Eyvind Johnsons 
översättning och under titeln Stängda dörrar böljade sitt 
triumftåg över svenska scener. Premiären ägde rum i 
Malmö den 14 mars 1946. Pjäsen kan sålunda knappast ha 
spelat någon roll förrän tidigast i De dömdas ö, där man 
enligt Perilleux i gengäld får räkna med »une influence 
trés probable» (s. 117). Förf. kan här stödja sin analys 
med ett yttre indicium, Dagermans uttalade beundran just 
för Huis clos i en intervju publicerad av Hans Åkerhielm i 
Idun den 22/5 1947, »Kan ångesten hjälpa oss?». Möjligen 
kan man göra gällande, att Kierkegaard på ett mer allmänt 
plan betytt något för Ormens ångest-skildring. Och Kier
kegaard hade Dagerman kommit i kontakt med, dels ge
nom egna studier, dels genom uppbyggliga samtal med 
författarkollegan Lars Ahlin under våren 1944. Men sum
man av bevisföringen blir hur som helst densamma och 
mycket tänkvärd: Stig Dagerman graviterade försiktigt åt 
existentialistiskt håll redan innan han hunnit ta befattning 
med existentialismens texter. Han gjorde det spontant, 
helt enkelt därför att det tycks ha rått en affinitet mellan 
hans och existentialisternas livskänsla. När Perilleux i 
fortsättningen urgerar direktinfluenser från existentialis
men på Dagermans författarskap -  med särskild framgång 
ett inflytande från Albert Camus i L ’étranger, Le Mythe 
de Sisyphe och Caligula på De dömdas ö och Den döds
dömde -  anser han, att dessa impulser snarast tjänstgjort 
förstärkande och bekräftande. De förstärkte och bekräfta
de vad Dagerman redan visste och kände på förhand.

I sin allmänna linjeföring har Perilleux så långt uppträtt 
försiktigt och vederhäftigt, han prövar hela tiden de inre 
kriteriernas bevisvärde mot yttre indicier. Och han uppvi
sar en betydande metodisk mognad i sitt allmänna sätt att 
resonera om litterära inflytanden och litterär påverkan. 
Inte för inte låter han hela sin framställning avslutas med 
ett symptomatiskt brevcitat från Werner Aspenström, 
som han både intervjuat och korresponderat med. Aspen
ström var ju nära vän till och författarkamrat med Dager
man bl. a. under den betydelsefulla sommar på Kym-



154 Recensioner av doktorsavhandlingar

mendö 1946, då manuskriptet till De dömdas ö avslutades. 
Citatet lyder: ». . .  absurdismens och existentialismens 
idéer svävade ju omkring som frömjöl, inte mycket behö
ver fastna på ett startberett och assimilationsbegåvat geni 
för att det skall bölja gro och växa. Överhuvud tror jag att 
litteraturforskare ofta överskattar betydelsen av en direkt 
och datumstämplad litterär påverkan, ingen kan utlösas 
av ord som inte redan finns som känsla och aning och 
upplevelse i kroppen förberedd . . . ».

Om ett slags existentialism fanns förhanden, redan när 
tjugotvååringen Dagerman debuterade med Ormen, var 
den dunkelt artikulerad och föga teoretisk. Perilleux gör 
förmodligen rätt i att betona Dagermans bristande filoso
fiska skolning. Trots allt tal om »medvetenhet» var denne 
först och främst en fantasi- och känslomänniska, marriden 
av sin ångest och dödsdrift. För Kierkegaards teologiska 
spetsfundigheter eller Sartres ontologiska djupsinnigheter 
ägde han föga intresse. Och frågan är, om Ormen ens 
utgör det storslagna tidsdokument som samtida kritik och 
sentida litteraturforskning velat göra den till? Med visst 
fog skulle man nog kunna förfäkta uppfattningen att denna 
brådmogna kasernroman, fylld av fyllor och flickor och en 
ansträngd metaforik som inte blir mer sannolik för att den 
läggs i munnen på ett helt detachement soldater, är en 
aning överskattad. Håller, kan man t. ex. undra, Bills, 
Irenes och Veras triangelkonflikt måttet för en filosofisk 
prövning enligt Sartres avancerade mönster »den älskande 
som på en gång vill vara objekt för den andres frihet och 
samtidigt inte erkänna denna frihet»? Men frånsett dylika 
komplikationer och förutsatt att man godtar Perilleux ana
lys i övrigt -  kommentarerna rörande Sörensen, Edmond 
och Scriver rymmer onekligen många träffande iakttagel
ser -  kvarstår ett komparativt problem. Om Dagerman 
redan i utgångsläget och oberoende av existentialisterna 
närmat sig deras livssyn, blir ju bevisbördan bara så myc
ket tyngre, om man vill hävda att hans livstolkning i 
fortsättningen måste tillskrivas ett beroende av existentia
listerna. Som nämnts träffar Perilleux i denna svåra situa
tion det salomoniska beslutet att orsaksförklara enligt 
principen fifty-fifty: dels kom läsningen av Kierkegaard, 
Sartre och Camus honom att vandra i existentialistisk 
riktning, dels var han på väg att vandra i samma riktning 
ändå.

Alltigenom utan logiska bekymmer är, som synes, inte 
denna tankemodell. Och alltigenom utan avvikelser är inte 
ens den existentialistiska kompasskursen. Perilleux tving
as t. ex. medge, att Dagermans människosyn innefattar 
betydligt fler »mjuka» och »humanistiska» beståndsdelar 
än sådana som man normalt påträffar hos Kierkegaard 
eller Sartre. Människan är visserligen fri hos Dagerman, 
men framför allt fri att vara medveten om det tvång som 
reglerar hennes öde. Och om hon träffar ett val, spelar det 
omedvetna, »det okontrollerade» hos Dagerman en roll 
som snarare pekar i riktning mot Freud än mot Sartre. 
Här och var framskymtar vidare resterna av en »mänsklig 
natur», dvs. just den statiska människouppfattning som 
alltid funnits i både kristendomen och Goethe-humanismen 
och som Sartre gjort sitt bästa för att detronisera. Ofta är 
det denna »mänskliga natur» som hos Dagerman ger män
niskan hennes oförytterliga värdighet och ett hopp mitt i 
hopplösheten: människan är stor, tapper och stolt i sig 
själv och skall just därför överleva, inte därför att hon 
genomför stora, tappra och stolta handlingar som tillika är

framgångsrika (jfr hur Lucas Egmont i De dömdas ö 
triumferar över att ha arbetat mot ett ouppnåeligt mål, när 
han misslyckats med att hugga in sitt milda lejon i den vita 
klippan. S. Dagerman, De dömdas ö, s. 309). Och eftersom 
de socialt utstötta så ofta är underkastade ett bittert eko
nomiskt nödtvång, skänker Dagerman som berättare dem 
en medkänsla som oftast saknas hos den hårdföre Sartre. 
Ty enligt den senare bär ju alla, alltid och allestädes, 
ansvaret för sina handlingar. Till och med den inspärrade 
livstidsfången äger den hisnande friheten att kunna välja 
mellan att förkasta sin fångenskap (dvs. arbeta för en 
revolt) eller godta den.

Allt som allt framträder hos Perilleux efterhand kontu
rerna av en »mjuk», humanistisk, romantisk Dagerman, 
som vrenskas en smula inför det existentialistiska betsel 
som en energisk systematik kan vilja påtvinga honom. 
Och problemet får snarast ökad aktualitet, allteftersom 
Dagerman blir äldre. Ty mitt i all systematiseringsiver 
tillåter sig Perilleux ibland små diskreta antydingar om en 
inre utveckling i Dagermans författarskap. I Ormen och 
De dömdas ö är ännu bara vissa människor skyldiga och i 
vissa situationer. Men när man hinner fram till Bränt barn 
och Bröllopsbesvär, nödgas man konstatera, att nästan 
alla på ett dunkelt vis är skyldiga och värda vårt medli
dande (jfr Perilleux, s. 96). Efterhand ökar också allas 
ensamhet, rentav -  hur man nu fastställer den saken? -  på 
ångestens bekostnad (s. 102). Överlag gäller, att Dager
man efterhand glider i riktning mot det Strindbergska »det 
är synd om människorna». Genomgående är läran om 
friheten, valet och ansvaret mindre rigorös hos Dager
man: »La liberté dagermanienne est plus humaine que 
celle des philosophes. On sent chez lui un sentiment de 
pitié pour Thomme soumis å des contraintes intérieures et 
extérieures qu’il domine difficilement. Dagerman est 
moins dur que Kierkegaard et que Sartre, bien que, pour 
lui, 1’homme reste, comme chez Sartre, condamné å étre 
libre» (s. 92).

Föga överraskande mot denna bakgrund, ja snarare 
alldeles följdenligt blir Albert Camus den förebild som 
relativt sett betytt mest för Dagerman. När förf. i avhand
lingens fortsättning placerar De dömdas ö, Den döds
dömde, Skuggan av Mart, Nattens lekar, Tysk höst, Bröl
lopsbesvär, Judasdramema Streber och Ingen går fri, Den 
yttersta dagen och Vårt behov av tröst mot en rik dansk
fransk fond -  Frygt og Baeven, Begrebet Angest, L’étre et 
le néant, Huis clos, L’existentialisme est un humanisme, 
Morts sans sépulture, Chemins de la liberté, L’étranger, 
Le Mythe de Sisyphe, Caligula och La peste, blir det de 
fyra sistnämnda texterna som erbjuder de tacksammaste 
jämförelsepunkterna. Ty hos Camus finns den rätta av
vägning mellan humanism och existentialism som tilltalar 
Dagerman och även i övrigt de rätta ingredienserna: klar
hetsbehovet och medvetenheten, dödsbesattheten och 
livsångesten, förnimmelsen av tillvarons absurditet, re
voltbenägenheten. Och de inre överensstämmelserna kan 
i detta fall stödjas med goda yttre belägg. I Helge Åker- 
hielms nyssnämnda intervju med Dagerman från 1947 ut
talar denne, att »Albert Camus förefaller honom som en 
större diktare /än Sartre/». Perilleux visar, att Dagerman 
läst Främlingen troligen från och med sommaren 1946. 
Och det är inte osannolikt att han från och med samma 
tidpunkt -  alltså konceptionstid för de sista avsnitten av 
De dömdas ö -  haft tillgång till slutkapitlet av Myten om
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Sisyfos. Antingen genom Claes Hooglands eller C. G. 
Bjurströms försorg ställdes Camus essay till hans förfo
gande, den befordrades sedan till trycket av Aspenström 
och Dagerman: slutkapitlet av Myten om Sisyfos ingår i 
oktober-numret 1946 i den av Aspenström och Dagerman 
redigerade tidskriften 40-tal.

Otvivelaktigt står Perilleux på fast mark, när han påvi
sar ett Camus-inflytande, och kanske är det med Camus- 
partiema som han relativt sett lyckas bäst. Samtidigt mås
te det slås fast, att han här är minst självständig och 
originell. Redan Olof Lagercrantz betonade i sin Dager
man-bok år 1958 mycket starkt Camu s-inflytandet: »Stig 
Dagerman står särskilt nära, ibland så nära att man kan 
tala om identifikation, Albert Camus» (Lagercrantz, Stig 
Dagerman, s. 170). Och det blir rätt mycket i Lagercrantz 
efterföljd som Perilleux arbetar, när han påvisar de funda
mentala likheterna mellan De dömdas ö och Myten om 
Sisyfos. När kaptenen Wilson bekänner sig till självmor
det i De dömdas ö, ställer han sig i överensstämmelse med 
Camus på de orättfärdiga gudarnas sida. Men hans mot
ståndare Lucas Egmont når sin frälsning genom att inse 
frälsningens och undanflykternas omöjlighet. I stället 
måste människan ta upp kampen mot det onda, vara 
trofast mot sin fruktan -  den isfria hamnen som hjälper 
oss att övervintra, för att återge Dagermans vackra formu
lering -  och göra ett meningslöst motstånd mot världens 
stora absurditet. Detta är, som både Lagercrantz och efter 
honom Perilleux betonar, i linje med Camus absurda re
volt. Inte minst upproret mot vad Tim Solider i romanen 
kallar »världsordningens välsmorda, perfekt fungerande 
brottslighet» ger eko av Camus texter. Också hos Camus 
framträder världsordningen som fundamentalt felkon- 
struerad. Den är dels irrationell och obegriplig, men dels 
också utmanande för rättskänslan, brottslig. Men också i 
en rad andra konkreta detaljer går släktskapen i dagen: 
sättet att beskriva skuldkänslor, ensamhetsplågan, fallen
heten för desperata lösningar är till stor del likartade hos 
de båda diktarna. Redan Lagercrantz framhäver likhe
terna mellan artillerikaptenen Wilson och kejsarvansin- 
nets manifestation i Camus’ teater, Caligula (Lagercrantz, 
s. 170). Perilleux fullföljer denna jämförelse och utbygger 
den med en rad intressanta iakttagelser. Jag noterar i 
förbigående, att han t. o. m. utnyttjat en festskriftuppsats 
(i stencil) till Gunnar Tideström av undertecknad rörande 
dramat Caligulas genesis. Bl. a. diskuterar han den fras 
»Ma liberté n’est pas la bonne», som saknas i pjäsma
nuskriptet men som återfinnes i den tryckta versionen, 
förmodligen därför att Camus underhand tagit intryck av 
kritikernas energiskt hävdade uppfattning, att Caligula 
bäst lät sig tolkas som ett porträtt av Hitler och andra 
nazikoryféer. Resonemanget ger en belysning av hur exis
tensfilosofisk analys och politisk alls inte behöver kolli
dera med varandra utan snarare kompletterar med varan
dra. Hans Sandberg har ju i sin bok Den politiske Stig 
Dagerman (1979) på ett övertygande sätt visat, hur nazis
mens s. k. mannaförbund varit i Dagermans tankar, när 
han tecknade Wilson-gestalten. Den närmaste förlagan 
torde ha varit en studie över nazismen som psykiatriskt 
problem av den norske psykologen och sociologen Ingjald 
Nissen, Psykopaternas diktatur, vilken utkom i sv. övers. 
1945 och uppmärksammades bl. a. på Arbetarens kultur
sida. Härom H. Sandberg, a. a. s. 67ff. Förslaget upp
märksammas i vederbörlig ordning av Perilleux.

Till en böljan ett slags existentialist men utan att ha läst 
existentialisterna, efterhand alltmer existentialistiskt 
orienterad -  men endast på Camus »mjuka» och humanis
tiska villkor, sådan blir alltså den grundritning som Peril
leux till sist presenterar i sin avhandling. I någon mån kan 
väl resultatet kännas i överkant blygsamt och försiktigt 
mot bakgrund av det stora uppbåd av energi och lärdom 
som mobiliseras i avhandlingen. Men det har å andra 
sidan förtjänsten att vara i det stora hela bevisbart. Möjli
gen kan det förefalla överraskande, att förf. till sist trass
lar till linjeföringen genom att driva tesen att den absurda 
revolt som föreligger i De dömdas ö redan finns företeck- 
nad i Ormen (Perilleux, s. 180). Man erinras här återigen 
om bokens fundamentala svårighet att avgöra, vad som 
skall uppfattas som allmän affinitet och vad som måste ses 
som resultat av ett konkret beroende. Ty på ett så tidigt 
stadium som i Ormen kan ju Camus omöjligen ha kommit 
inom Dagermans synfält.

Det bör tillfogas, att ett av avhandlingens bästa partier 
gäller frågan om en autentisk och en inautentisk livshåll
ning. Avsnittet kan utmärkt väl läsas utan att man inriktar 
uppmärksamheten på existentialism. Bl. a. får man här en 
intressant diskussion av huruvida Dagermans språkrör i 
texterna, Edmond, Gideon och Scriver i Ormen, Lucas 
Egmont och Tim Solider i De dömdas ö, »mannen som 
inte ville gråta» i Nattens lekar, »den dödsdömde» i pjä
sen med samma namn, nödvändigtvis måste uppfattas 
som talesmän för en autentisk livshållning. Möjligen skul
le jag ha önskat en mer energisk diskussion av stil och 
känsloton i texterna, ty sättet att uttrycka en tanke kan i 
Dagermans fall ofta säga vida mer än tanken själv. Men 
det är å andra sidan mycket begärt att en utländsk forska
re skall hinna beakta också stilvärdet i svenska texter, när 
han har händerna fulla av idéanalytiska uppgifter.

Perilleux har nedlagt åtskilligt arbete på att tillägna sig 
litteraturen i ämnet. Han åberopar föregångarna generöst 
och hederligt, det gäller inte endast undertecknads skrifter 
om existentialism utan också t. ex. Hans Sandbergs 
grundläggande undersökningar av Dagermans anarko-syn- 
dikalistiska engagemang -  redovisade bl. a. i en otryckt 
licentiatavhandling, Det frihetliga alternativet (Uppsala 
1969), i en Samlaren-uppsats om De dömdas ö (1972) och i 
boken Den politiske Stig Dagerman. Tre studier (1979). 
Tillsammans med Olof Lagercrantz’ framställning och 
Sandbergs publikationer torde Perilleux’ undersökning 
komma att räknas som en av de viktigare insatserna i 
Dagerman-studiet.

Svenska skönlitterära citat återges i texten i fransk 
översättning men i ett appendix också i svenskt original. 
Jämförelser ger vid handen att rätt mycket av Dagermans 
prosa är närmast oöversättlig. Talspråkspartiema i Or
men, t. ex. soldaternas yttranden på dialekt, förvanskas 
avsevärt till sin karaktär, när de förfranskas. Men just 
därför är det klokt av Perilleux att låta trycka alla citat 
också i svensk lydelse. Korrekturläsningen i appendix och 
i den avslutande bibliografin har drabbats av åtskilliga 
missöden. C. G. Bjurström har i hastigheten blivit omdöpt 
till Gjurström och somliga av S0ren Kierkegaards arbeten 
har fått lindrigt försvenskade namn. Men det säger en del 
om de franska sättamas och författarens noggrannhet, att 
antalet korrekturfel trots allt är vida mindre än vad som 
brukar vara vanligt i svenska doktorsavhandlingar.

Thure Stenström


