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2 7 4 Remensioner

T h u r e  STENSTRÖM: Existentialismen. Studier i dess idétradition och litterära ytt
ringar. Natur och Kultur. Sthlm 1966.

»Existentialism»? Som så många beteckningar för kulturföreteelser är också denna 
term notoriskt vag. Läser man originalverken av de klassiker, som brukar kallas existen- 
talister, kan man med fog ställa frågan vad dessa har gemensamt med varandra, 
eller —  för att ställa Wittgensteins något svagare krav —  vilken familjelikhet som 
rimligen kan sägas råda mellan olika användningar av termen »existentialism».

Kierkegaards apologetik för ortodox kristendom formulerades i termer av konkre
tions- och existenskrav, vilka utbildats av den tyska kritiken mot Hegels systembyggeri. 
Vänsterhegelianism och tidig marxism kunde därför icke utan goda skäl ges hemorts
rätt i den s. k. existentialistiska idétraditionen. Denna idéhistoriskt betingade orientering 
mot den enskilda människans konkreta livssituation var inte aktuell för Nietzsche och 
hos en nutida existenstänkare som Heidegger kan förhållandet sägas vara det motsatta: 
i stället för att söka sig från spekulativa världssystem till konkreta livssituationer söker 
denne bygga upp en allomfattande världsbild med hjälp av ett litet fåtal iakttagelser av 
konkret slag. Sartres tankevärld, präglad av fransk vitalism och tysk fenomenologi, är 
så avlägsen Kierkegaards att man nära nog säger lika litet genom att kalla dem båda 
»existentalister» som man skulle ha sagt genom att ge dem båda beteckningen »filosofer».

Saken är väl den, att 1900-talets s. k. existenstänkare skapat problem för litteratur- 
och idéhistorikerna genom att samfällt betyga sin vördnad för och sitt positiva eller 
negativa beroende av en rad äldre tänkare av typ Dostojevski, Kierkegaard, Pascal och 
Nietzsche. Det gäller här som så ofta annars att försiktigt utreda och precisera vad det 
innebär, när en författare säger sig stå i tacksamhetsskuld till andra författare. Special
undersökningar med rimlig precisionsgrad saknas så vitt jag vet nästan helt.

Thure Stenström har i sin mycket förtjänstfulla bok gjort studier i den existentialistiska 
idétraditionen utan att ha tillgång till sådana specialundersökningar. Han odlar därför 
i första avsnittet av sin bok en forskargenre som det just nu är populärt att ringakta: 
den kortfattade och sammanfattande beskrivningen av en filosofs tankevärld. Självfallet 
är det problematiskt att på 100 sidor ge en rimlig teckning av så mångfacetterade 
tänkare som Sartre, Heidegger, Jaspers, Nietzsche och Kierkegaard; men jag vill gärna 
hålla före, att det dels är en meningsfull uppgift att göra dylika sammanfattningar i vår 
nuvarande litteraturhistoriska situation, dels också, att Stenström enligt mitt förmenande 
lyckats förvånansvärt väl med denna delikata uppgift. Sällan om ens någonsin har jag 
läst sammanfattningar av detta slag som varit så korrekta i detaljer och så balanserade 
i de allmänna omdömena. Boken är väl ägnad att introducera svenska läsare i den
s. k. existentialistiska idétraditionen och fyller säkert en lucka i den svenska litteratur
vetenskapen.

Sommaren 1965 fick Stenström en intervju med Jean Paul Sartre i Paris, vilken i 
stort bekräftar den uppfattning om Sartres tankemässiga beroende av Husserl, Heidegger 
och Kierkegaard, som kan utläsas ur »L’Etre et le néant». Att inflytandet från Heidegger 
tydligen först vid krigsutbrottet 1939 blev påträngande för Sartre är en intressant nyhet 
(Sartre läste som bekant Heideggers huvudarbeten redan under sin vistelse i Berlin vid 
30-talets början), som i viss mån styrker den äldre uppfattningen, numera ifrågasatt av
t. ex. Arne Naess, att Sartres »existentialism» utgör en världs- och livsåskådning, som 
på ett avgörande sätt präglats av krigsupplevelserna. Skildringen av Sartres tänkande 
är kanske den bästa av de informativa och välavvägda studierna i existentialistisk idé
tradition, som utgör första delen av Stenströms bok.

1943, »L’Etre et le néants» utgivningsår, publicerades även de 3 litterära arbeten, 
som Stenström valt som objekt för sin litteraturhistoriska forskning i den andra delen 
av boken. Motiveringen för valet av studieobjekt utgöres av ett resonemang om att 
dessa tre arbeten skall »belysa hur existenstänkandet fördes ut i litterär praktik» (s. 137). 
Detta förefaller mig vara något av en efterhandskonstruktion för att binda samman 
bokens båda delar, den idéhistoriska och den mer konventionellt litteraturhistoriska. 
Simone de Beauvoirs »L’Invitée», Sartres »Les Mouches» och Camus’ »Le Mythe de 
Sisyphe» studeras inte ensidigt som utslag av existentialistiskt tänkande utan som litte
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rära arbeten med egen, komplicerad struktur. Stenströms arbete skulle kanske därför 
ha vunnit på att brytas loss i sina två delar, en samling av tre litteraturhistoriska 
analyser och en bok om existentialismens idétradition, vilken lämpligen då kunde ha 
kompletterats med målinriktade detaljstudier av existensfilosofins utslag i litteraturen. 
Härmed är naturligtvis inte sagt, att bokens båda delar skulle sakna varje rimlig förbin
delse med varandra. Särskilt avsnittet om Sartre i den första delen och analysen av »Les 
Mouches» i den andra kompletterar varandra på ett vackert sätt.

»L’invitée», Simone de Beauvoirs självbiografiska debutroman, vill Stenström upp
fatta som ett försök att realisera den existentialistiska strävan efter konkretion, efter 
att endast tala om det självupplevda. Härtill är dock att märka, att detta exisentiella 
krav inte implicerar, att författaren skall skriva självbiografi 1 vedertagen mening ·— 
någo som Stenström också klart framhåller i en senare utredning om Sartres program 
för det existentiella dramat. Kanske är det så, som Stenström i förbigående antyder, att 
madame de Beauvoirs val av ämne snarast är psykologiskt betingat av hennes icke- 
fabulerande typ. En intervju med Simone de Beauvoir tycks ha bragt slutgiltig klarhet 
i frågan om identiteten av romanens person »Xaviére» (s. 146 f.). Man får intressanta 
inblickar i den ménagé à trois som lärarparet Beauvoir—Sartre och flickan Olga Kosakie- 
vicz etablerade i Rouen och Paris vid 30-talets slut och som återgives i romanen. Till 
frågan om de Beauvoirs beroende av de filosofiska åsikterna i »L’Etre et le néant» 
drager Stenström fram det intressanta faktum, att Sartre sände sina förarbeten från 
militärtiden till sin livsledsagerska, varför man i viss mening kan läsa »L’Etre et le 
néant» som den filosofiska kommentaren till de Beauvoirs roman. Även i romantekniskt 
hänseende påvisas det dominerande Sartreberoendet.

»Les Mouches», vidräkningen med ockupationsmakten och kollaboratörerna, har all
mänt ansetts vara skriven à la grecque för att kunna passera censuren. I en intervju 
med Sartre får Stenström emellertid beskedet, att form valet varit »i hög grad spontant». 
Det är snarare fråga om en litterär politik, ett uttryck för tesen om det »mytiska» 
dramat, än ett nödtvunget grepp i en trängd praktisk-politisk situation. För förståelsen 
av Sartres teaterprogram är det av icke ringa intresse att Stenström som den förste fått 
anlita Sartres »Bariona». Detta opublicerade julspel i 7 akter, som skrevs i fånglägret, 
uppfördes för ett auditorium, som blev engagerat 1 en mening, som Sartre så småningom 
kommer att finna önskvärd för all dramatisk framställning. Julspelet i kristen dräkt, 
liksom »Les Mouches» i dess klassiskt grekiska stil, blir den optimala formen för den 
mytiska dramatik, i vilken personen blir till genom sina handlingar och där individens 
val får både existentiell och universell innebörd —  allt variationer av kända livsfilo
sofiska tankar. F. ö. framdrager Stenström en rad biografiska och politiska fakta som 
gör hans analys av »Les Mouches» till litteraturhistoria av bästa märke.

Den avslutande analysen behandlar Camus’ »Myten om Sisyphos» och här utredes 
försiktigt vilka drag av existentialism som kan tillskrivas arbetet trots dess författares 
egna energiska och polemiska avståndstaganden från den Sartreska tankeriktningen. 
Kloka ord säges om Ayers genreförväxling när denne utifrån analytiskt-filosofiska 
utgångspunkter på känt manér utdömer Camus som »ovetenskaplig filosof». Den idé
historiskt intrikata frågan om existentialistiskt orienterade författares användning av 
Husserl vidröres även, men här rör sig Stenström på ett område, som just saknar de 
nödvändiga, grundläggande specialundersökningar, vilka inledningsvis efterlystes. Hus- 
serlkännaren kan knappast känna sig helt hemma i den miljö, vari Camus inplacerar 
några citat från »Logische Untersuchungen».

Ur fackfilosofisk synpunkt förefaller det mig endast finnas petitessartade anmärk
ningar att rikta mot Stenströms arbete. Som introduktion till den existentialistiska idé
traditionen och som ett välbehövligt förarbete till det litteraturhistoriska arbetet med 
existentialism i modern svensk diktning är boken synnerligen välkommen.

Lars Bejerholm


