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kande. Det skulle ha varit värt en ingående studie, huruvi
da orsaken till den skillnaden bottnar i exempelvis skilda 
fromhetstyper, olika grad av sekularisering, annorlunda 
miljöer.

Just sådana frågeställningar utvecklas däremot till nog
granna analyser i Kristen tro i romanen. Där läggs stor 
vikt vid samhällsbakgrund och trostillhörighet. Sigurd Aa. 
Aames visar t. ex. hur författare som den lågkyrklige 
Alfred Hauge, den katolske konvertiten Åge R0nning och 
pingstvännen Tor Edvin Dahl både tar spjärn mot sin 
andliga miljö och vidareutvecklar dess tendenser.

Aames koncentrerar sig på den kvalitetslitteratur, som 
befruktats av den specifikt norska pietistiska traditionen. 
Men i Norge liksom i Sverige -  böckerna är delvis de
samma -  frodas ju också en undervegation av kristen 
triviallitteratur, som föredömligt objektivt granskas av 
Ingrid Nymoen i »Den kristne populaerromanen i Norge»; 
uppsatsen torde kunna tillföra den svenska mas smark
nadsforskningen vissa impulser. Väl medveten om popu
lärlitteraturens brister, vill hon dock markera, att den i sin 
ofullkomlighet ändå kan ses som ett uttryck för folkliga 
religiösa värderingar, manifesterade i »skjaeringsfeltet 
mellom den litteraere og den religi0se institusjonen».

Till skillnad från annan triviallitteratur är dock den 
kristna varianten på väg in i historien; den har haft sin tid. 
På barnlitteraturens område, däremot, råder andra förhål
landen. Där väller en våg av utländsk dussinlitteratur in 
över de nordiska länderna. Här hade en jämförelse kunnat 
bli fruktbar. Men i delen Kristen tro i barnelitteraturen 
har de sämsta böckerna medvetet utelämnats; den har ju 
mer ett konsumentupplysande än ett litteraturvetenskap
ligt syfte.

Ying Toijer-Nilsson

120 Övriga recensioner

Rhiannon Goldthorpe: Sartre: Literature and Theory. 
Cambridge University Press 1984

I den ymnigt framvällande Sartre-litteraturen är det ont 
om undersökningar som anlägger stora och fruktbara 
grepp. Men Rhiannon Goldthorpe, fellow vid St Anne’s 
College i Oxford, har otvivelaktigt valt att syssla med 
något väsentligt, när hon bestämt sig för att undersöka 
relationen mellan Sartres teoretiska skrifter och hans 
skönlitterära. I åtskilliga decennier har forskare och kriti
ker använt sig av Sartres fackfilosofiska och psykologiska 
arbeten, hans litteraturteoretiska inlägg och dramateore
tiska manifest för att tolka innebörden i hans romaner, 
noveller och dramer. Men är det utan vidare givet, frågar 
Rhiannon Goldthorpe, att La nausée, Les chemins de la 
liberté, Les mouches, Huis clos, Les mains sales eller Les 
séquestrés d’Altona bör läsas som rena »illustrationer» av 
Sartres teorier om medvetandet, om friheten och ånges
ten, om fantasin och emotionerna? Är de blott och bart 
avspeglingar av och exemplifikationer till Sartres verk
samhet som teoretiker? Kan det inte i stället förhålla sig 
så, att de skönlitterära verken bör uppfattas som auto
noma skapelser, som subtila filosofiska och lingvistiska 
undersökningar bedrivna för sin egen skull och på sina 
egna villkor?

Det är därvid att märka, att Goldthorpe inte anlitar det

så att säga ordinära argumentet mot idéromaner och idé
dramatik, nämligen att fiktionslitteraturen hur som helst 
inte lämpar sig för förmedling av mer komplicerade filoso
fiska föreställningar utan -  åtminstone i regel -  nöjer sig 
med att återge allmänföreställningar och idéfragment (för 
att nu anknyta till den tankeväckande uppsats om »Filoso
fi i dikt», som ingår i Sven Linnérs Litteraturhistoriska 
argument. Studier i en vetenskaps metodpraxis, 1964). 
Långa rader av forskare före Goldthorpe har nog haft på 
känn, att denna klassiska komplikation i viss mån vidlåder 
också Sartres fiktionsverk, utan att för den skull låta sig 
avskräckas i försöken att se t. ex. avspeglingar av teorier
na om friheten och ångesten i Les mouches eller teorierna 
om 1’existence d’autrui eller le regard de 1’autre i Huis 
clos. Och i gynnsamma fall har de kunnat konstatera, att 
Sartre trots allt går längre än flertalet skönlitterära förfat
tare i sin drift att medelst fiktion och fantasi bearbeta 
särdeles invecklade filosofiska problem, något som just 
stimulerat dem att fortsätta sammankopplingen av L’étre 
et le néant och Les mouches.

Men Goldthorpes misstro mot hela denna bransch av 
Sartre-kritik och Sartre-forskning går djupare och sträcker 
sig längre. Hon menar, att om forskarna fortsätter att läsa 
Sartres dramer och romaner bara som »belägg» på hans 
filosofi, sådan denna finns formulerad i hans teoretiska 
skrifter, så umgås de med ödesdigert falska genreförvänt
ningar. Poängen är nämligen, att Sartre utsuddat, ener
giskt och med full avsikt upphävt den skarpa gränsen 
mellan skönlitteratur och facklitteratur. En romantext 
som La nausée låter sig läsas som en filosofisk medvetan
deanalys, vilken står på egna ben och fungerar »in its own 
right». Den blir inte bättre eller sämre av att interpoleras 
med utdrag ur Sartres teoretiska skrifter, den blir inte 
klarare av att man använder dessa teoretiska skrifter som 
tolkningsbas. Den blir bara annorlunda. Naturligtvis låter 
det sig konstateras, att det går täta bryggor mellan t. ex. 
Roquentins beslut att upphöra med skrivandet av Rolle- 
bons biografi (i romanen) och Sartres syn på författandets 
villkor (i L’étre et le néant). Och lika obestridligt finns det 
beröringspunkter mellan Roquentins berömda upplevelse 
av trädrotens godtycklighet i hotellträdgåden (i romanen) 
och Sartres teorier om fakticitetens kontingens (i L’étre et 
le néant). Medvetandeakten, upplevelsen av kroppslighe
ten, äcklet som emotion osv., allt detta förekommer paral
lellt i romanen och i de teoretiska skrifterna, men utan att 
för den skull romantexten bara »avspeglar» Sartres filoso
fi. Snarare står romanförfattaren Sartre i ett dialogförhål
lande till fackfilosofen Sartre, och han gör det som en 
självständig partner. Och det är först när man varsnat 
denna fortgående dialog som man upptäcker både spän
ningen och spänningarna i Sartres tankevärld.

Sin särskilda udd får naturligtvis denna uppläggning, 
när Goldthorpe försöker visa, hur vissa skådespel inte 
bara nyanserar och kompletterar teoretikern Sartre utan 
ibland också kommer i konflikt med och . tillrättavisar 
denne. Man har därmed hamnat i den stora slänggungan. 
Sartres intellektuella utveckling tar formen av en väldig 
dialektik, där den ena skriften motbevisar den andra och 
framväxten av nya positioner sker till priset av ett radikalt 
uppgivande av tidigare omfattade åsikter. Kanske kunde 
man tala om en spiralrörelse, där tes och antites ständigt 
uppgår i nya synteser, som i sin tur föranleder nya antite- 
tiska utspel (men alltigenom säker i kronologien är inte
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Rhiannon Goldthorpe: ibland får mycket sena manifest 
och teoretiska skrifter tjäna som kommentar till mycket 
tidiga diktverk). Dispositionelit är boken upplagd så, att i 
tur och ordning La nausée, Les mouches, Huis clos, Les 
mains sales och Les séquestrés d’Altona får sig tilldelade 
var sin analys i var sitt eget kapitel. Därpå avslutas boken 
med en utförlig diskussion av Sartres engagemangsteorier, 
varvid bl. a. Qu’est-ce que la littérature? (1947), Question 
de méthode i Critique de la raison dialectique (1960), 
L’idiot de la famille (1971-72) och L’engagement de Mal
larmé (en text, som lär ha tillkommit mellan åren 1948 och 
1952 och som publicerades i Obliques, 1979) ställs i för
grunden.

Om förf. anlagt nya och nyttiga perspektiv, följer inte 
härav, att man nödvändigtvis i allo måste godta genomfö
randet. I kapitlet om Flugorna åstadkommer hon en läs
ning, som på många sätt är halsbrytande. Det är inte nog 
med att hon tycks tilldela Elektra rollen av huvudperso
nen, medan däremot Orestes förs ut ur intressets centrum. 
Hon argumenterar vidare för ståndpunkten, att dramat 
inte bara och kanske inte ens huvudsakligen söker belysa 
frihetens och ångestens villkor. Skälet härtill skulle vara, 
att friheten och ångesten som i L’étre et le néant fram
ställs som föremål för medvetandeakten på scenen omöjli
gen kan framställas som sådana: »As a structure of con- 
sciousness anguish, and the freedom which it reveals, can 
never be posited as an object qfconsciousness. It seems 
refractory to traditional dramatic or symbolic representa
tion» (s. 77). Därför är det inte heller Orestes öde som 
tilldrar sig den verkliga uppmärksamheten. Att Orestes 
vid ankomsten till Argos letar efter sin identitet, men när 
väl morden på Klytaimnestra och Aighistos är över, av
står från att axla rollen som kung över argivema och 
därmed uppnå identitet, tycks Goldthorpe betrakta som 
något nära nog självklart. I stället blir det Elektra, som är 
den intressanta personen och detta därför att hon är bära
re av Sartres teorier om emotionerna -  eller rättare sagt 
alls inte är bärare av dessa! Utgångspunkten är, att Sartre 
redan i La transcendance de T Ego (1936-37) och kanske 
framför allt i den ännu tidigare tillkomna Esquisse d’une 
théorie des émotions (1939) presenterar en viktig teori om 
emotionerna, som sedan i något förändrat skick återkom
mer i L’étre et le néant (1943): emotionerna är, minst lika 
mycket som perceptionema, ett sätt att uppfatta världen. 
Men emotionen är någonting som vi tillgriper när vi inte 
förmår att förvandla världen till ett instrument för våra 
handlingar, våra syften. Det är när vi inser, att vi inte kan 
göra världen »instrumental», som vi hemfaller åt sorg 
eller förtvivlan, ett slags verklighetsflykt av -  enligt Sartre 
-  närmast magisk art. Emotionen är i detta fall någonting 
suspekt, den är ett svar på en situation, där vi känner oss 
frustrerade: om vi känner sorg, försöker vi gärna också att 
hitta sorgens källa i något objektivt faktum utanför oss 
själva, medan den (enligt den rena reflektion, som Sartre 
vill upphöja till norm) i själva verket härrör ur vårt eget 
medvetande. På motsvarande vis är det med glädjen. I 
glädjens ögonblick drabbas vi av ett slags kortslutning, vi 
»tar ut glädjen i förskott» och tror oss ha uppnått de mål, 
som kanske ligger långt framför oss. I bådadera fallen är 
emotionen alltså förknippad med mauvaise foi, det själv
bedrägeri som enligt Sartres kunskapsteori samman
hänger med att vi inte vill eller förmår uppfatta oss själva 
som fundamentalt fria. Så långt är allt gott och väl och

Rhiannon Goldthorpes referat, så långt jag kan bedöma 
saken, oklanderligt.

Men i tolkningen av Flugorna utförs nu resonemanget 
på det viset, att Elektra som bärare av emotioner -  först 
hatet mot Klytaimnestra och hennes älskare Aighistos och 
sedan glädjen över att brodern Orestes kan förmås att 
mörda modern -  inte är någon riktigt pålitlig illustration av 
mauvaise foi. Hon svarar helt enkelt inte mot teorierna. 
Speciellt betänkligt finner Rhiannon Goldthorpe det vara, 
att vid alla ordinära föreställningar av Flugorna publiken 
ofelbart grips av en viss sympati för Elektra, som dröm
mer så stort om renheten och som sviks så svårt i sin 
glädje, när brodern inte håller måttet. En sådan reaktion 
vore inte berättigad, om Sartre lyckats framställa Elektra 
som ett offer för mauvaise foi och emotionerna som ett 
följdfenomen av kunskapsteoretiskt självbedrägeri. Till 
råga på allt låter Sartre i Forgers of Myths (1946) förstå, 
att teatern skall vara ett kollektivt, religiöst fenomen av 
mystisk och magisk storhet och låter av bara farten Elek
tras magiska glädjedans i pjäsen -  »Voyez son air d’ex- 
tase», ropar folket! -  bli ett inslag i en sådan rit. Men 
glädjen kan ju omöjligen, resonerar Goldthorpe, på en och 
samma gång vara något suspekt (enligt de teoretiska skrif
terna) och något positivt (enligt pjäsen och Forgers of 
Myth). Slutsumman blir den man kunde förutse: »In pre- 
senting the character of Electre, however, Sartre tries to 
have his cake and eat it: he tries to involve the traditional 
spectator in the mythical magic of Electre’s world by 
largely traditional means, but to induce him also to regard 
Electre as morally negative» (s. 75).

Det är svårt att undgå intrycket att förf. här lägger 
tyngdvikten i pjäsen på fel ställe. Ingenting tyder på att 
Sartre någonsin haft för avsikt att med Flugorna söka 
belysa emotionernas betydelse som filosofisk kategori. 
Alla uttalanden han gjort styrker däremot läsningen, att i 
denna pjäs det är Orestes’ brottning med frihetsproblemet 
som är det viktiga. Kuriöst nog har Goldthorpe dragit 
fram teorifragment från trettiotalsskrifter, som förmodli
gen ingen -  inte ens Sartre själv -  hade i tankarna, när han 
skrev Flugorna. Att på denna bräckliga grund hävda, att 
pjäsförfattaren Sartre kommer i konflikt med filosofen 
Sartre, förefaller inte alltigenom övertygande. I alla hän
delser kunde en utförligare argumentation ha behövts för 
att i detta fall genomföra synpunkten.

På liknande vis småfräck och stimulerande men inte 
alltigenom betvingande är analysen av Huis clos. Gold
thorpe försöker göra rent hus med alla tolkningar, som 
velat göra gällande, att pjäsen har en universell och meta
fysisk syftning och att den utlägger Sartres pessimistiska 
teori i L’etre et le néant om medmänskliga relationer: 
l’enfer, c’est les Autres. I stället uppfattar hon pjäsen som 
ett specifikt och tidsbundet skeende, förlagt till borgerlig 
miljö. Därmed blir den en parodi på ’la piéce bien faite’, 
sådan den odlades i 1800-talets borgerliga teater av Au- 
gier, Dumas fils, Sardou och Scribe och fortskridande 
enligt den gamla borgerliga karaktärsteatems fasta regler: 
exposition, avslöjande av karaktärerna, perpeti, klimax 
och upplösning. Men i Stängda dörrars hermetiskt till
slutna salong, där Second-empire-möblemanget från bör
jan utpekar den borgerliga ramen, förvandlas snabbt ar
tigheten till absurd djävulskap, och tjänstefolket besvarar 
inte ens ringningarna på dörr-klockan. Med envis energi 
försöker Goldthorpe läsa pjäsen i denna klasskritiska rikt
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ning och förefaller att hämta styrka ur en Brechtvänlig 
föreläsning som Sartre höll vid Sorbonne år 1960, Théåtre 
épique et théåtre dramatique. Garcin blir den borgerlige 
intellektuelle, som misslyckats med att hitta sin autentici
tet, Inés den småborgerliga postfröken som aldrig kom
mer till rätta med sitt ressentiment och Estelle den stor
borgerliga damen, som aldrig finner sig till rätta med 
problemet att äga och ägas. Och om så är fallet, kan ju 
dessa borgerlighetens karikatyrer -  som just misslyckats 
med sin »prise de conscience» -  inte gärna artikulera 
filosofen Sartres allvarliga och svårmodiga insikt: helvetet 
är de andra. Att Sartre på en och samma gång kan beskri
va ett borgerligt dilemma och ett metafysiskt, alldeles som 
Strindberg i Dödsdansen, är tydligen en lösning som aldrig 
föresvävat Rhiannon Goldthorpe. Ändå tror jag, att det är 
i denna riktning som en mer nyanserad och insiktsfull 
tolkning får sökas.

Jag har med ett par exempel försökt illustrera, hur 
Goldthorpe går till väga, när hon förfäktar sina åsikter. 
Andra och lika talande exempel skulle kunna ha hämtats 
ur kapitlen om Les mains sales och Les séquestrés d’Al- 
tona. En smula för ofta tycks förf. attraheras av moment i 
de skönlitterära verken som inte Sartre själv (i sina förfat- 
tarkommentarer) och i hans efterföljd kritikerna och fors
karna lagt huvudvikten vid. Det är så -  men också bara så! 
-  som hon lyckas etablera det stora svalget mellan dikta
ren Sartre och filosofen Sartre.

Men om det går att anmäla betänkligheter mot Rhian
non Goldthorpes bok, är den likafullt lärorik och läsvärd 
(om också mycket krävande -  det skulle inte falla författa
rinnan in att ge översättningar av ens de allra dunklaste 
Sartre-citaten). Den bästa behållningen har jag haft av 
slutkapitlet, som med rikhaltig exemplifikation försöker 
demonstrera hur Sartres engagemangsteori förändras un
der årens lopp. Bland annat är det frapperande, hur 
Goldthorpe intuitivt tycks ha känt på sig, att Sartre gravi- 
terar i en socialt-optimistisk och etisk riktning långt innan 
Critique de la raison dialectique (1960). Uppbrottet från 
den misantropiska pessimism som präglar ännu L’étre et 
le néant (1943), vad beträffar de medmänskliga relationer
na, inträffade långt innan Sartre på allvar fördjupade sig i 
marxismen. Redan i L’engagement de Mallarmé och i La 
Grande Morale, extraits d’un Cahier de Notes, alltså re
dan mot 1940-talets slut och under 1950-talets böljan, 
försiggår den stora nyorienteringen. Och här har ju den 
alldeles nya utgivningen av Sartres dagböcker och moral
filosofi bara bestyrkt riktigheten i Goldthorpes synsätt.

Thure Stenström

Gunnar Eidevall: Amerika i svensk 1900-talslitteratur. 
Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson. Acta Univer- 
sitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of 
Literature 25. Sthlm 1983.

Gunnar Eidevalls nya bok är ett bidrag till den utforskning 
av svensk amerikauppfattning som Harald Elovson inled
de 1930. Efter en inledning och ett bakgrundskapitel be
skriver Eidevall i tio avsnitt den skönlitterära amerikabil
den i Sverige från första världskrigets slut till 1970-talets 
mitt. Portalfigur är som synes Gustaf Hellström och efter 
presentationen av honom följer porträtt av en rad både

stora och små namn i vår moderna litteratur. Snabbkarak
teristiker av några reseskildrare, vetenskapsmän och 
opinionsbildare kompletterar bilden.

Uppläggningen är alltså kronologisk. Eidevall vill ge en 
helhetsbild av författarnas amerikasyn och begränsar sig 
klokt nog till skribenter som varit i Förenta staterna. 
Däremot avstår han från jämförelser med främmande 
amerikaskildrare -  även sådana som var kända i Sverige -  
vilket kan göra framställningen en smula perspektivlös.

Eidevalls främsta syfte är att visa »hur Amerikauppfatt- 
ningama i Sverige har skiftat, ändrats eller bevarats ge
nom 1900-talets många och stora omvälvningar». Denna 
uppgift är dock alltför komplicerad för att kunna lösas på 
det begränsade utrymme författaren tar i anspråk. Under
sökningen hade vunnit på att Eidevall lämnat den breda 
presentation han eftersträvar och koncentrerat sig på någ
ra infallsvinklar -  idélinjer eller motivkomplex -  i materi
alet. Han hade då kunnat göra mer utförliga bakgrunds- 
teckningar än vad som nu är möjligt, vilket givit hans 
framställning ökad tyngd och precision. En sådan upp
läggning hade också gjort det lättare för honom att föra in 
utländsk amerikakritik i bilden.

Bristen på avgränsning har lett till ytlighet. Eidevall 
redovisar lojalt sina författares åsikter men lägger genom
gången på en alltför refererande nivå. Går han bakom 
texterna är det bara för att ta fram biografisk information 
som belysning av en författares attityd. Andra typer av 
frågeställningar -  sociologiska eller ideologikritiska t. ex. 
-  saknas helt.

Särskilt markant blir ytligheten när Eidevall blickar till
baka i sitt material och aktualiserar en tidigare behandlad 
författare. Vi får sålunda veta att det finns likheter mellan 
Fredrika Bremers och Vilhelm Mobergs syn på Förenta 
staterna och att Hjalmar Bergmans varningsord om 
»amerikaniseringen» på tjugotalet återklingar i Göran 
Palms kampanj mot »västindoktrineringen» fyrtio år sena
re. Eidevalls påpekanden är säkert riktiga men hans jäm
förelser mellan förr och nu framstår som intetsägande då 
hans textgenomgångar saknar analytisk skärpa. Den 
intressanta växelverkan mellan amerikabildens oföränder
lighet och dess föränderlighet som otvivelaktigt finns blir 
aldrig uppenbar för läsaren.

Även andra invändningar kan riktas mot Eidevalls sätt 
att organisera undersökningen. I bakgrundskapitlet om 
tiden före 1918 borde den betydande Hilma Angered- 
Strandberg ha placerats jämte Henning Berger. I andra 
fall frågar man efter poängen med de sammanställningar 
som Eidevall verkligen gör. Vilken är t. ex. den gemen
samma nämnaren mellan Walter Dickson och Jan-Olof 
Olsson utom att de samtidigt skriver böcker om Amerika? 
Det naturliga hade väl varit att föra ihop Dickson och 
Moberg -  två författare som från olika utgångspunkter och 
med olika resultat skildrar den svenska amerikaemigra- 
tionen. Och P. O. Enqvist hör självklart samman med den 
radikala sextitalskritiken av USA, inte med den Lars Gus
tafsson som alltmer lyriskt skriver om amerikanska ten
nisspelare, surfare och marathonlöpare.

Är det f. ö. välbetänkt att föra fram skildringen så långt 
som Eidevall gör? I sista kapitlet kommer han in på ett 
skede som ännu inte kan överblickas i sin helhet. Det 
hade förmodligen varit bättre att i en slutreflektion upp
märksamma den ökade förståelse för Amerika som fram
träder efter decennieskiftet.




