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Summary: This essay is a study of the portrayal of the theme of alienation in Eugene Ionesco's 

novel The hermit. In my study I examine the different ways in which the theme of alienation is 

portrayed and how the cause of the narrator's experience of alienation can be found in ideological, 

psychological and existential conflicts that the narrator has to face. The result is an experience of 

das unheimliche, a Freudian concept, which is a kind of uncanny detachment that the narrator 

experiences, when he is put up against an invisible force that lurks in the perifery of the world, 

which is portrayed in the story. The meaning of the ideological conflict is a portrayal of man's 

situation in a world that is ruled by capitalism, with marxism as a positive leveler and the meaning 

of the psychological conflict is a conflict in the narrator's own inner reality. The meaning of the 

existential conflict is a portrayal of man's situation in a world absent of God. The novel by Ionesco 

points at these conflicts and also offers a solution to the limitations, that are caused by alienation by 

transcending them. In my study I focus on the function of language, biblical imagery, allegory and 

the theories that are being used to define the ideological (marxist theory) and existential (Albert 

Camus' theory of the absurd) conflicts. In my analysis I have also used Camus' The stranger in 

comparison with Ionesco's novel. 

Key words: Alienation, Marxism, Capitalism, Eugene Ionesco, Das unheimliche, Transcendence, 

Albert Camus, The hermit, The stranger, The absurd. 
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           Sammanfattning  

Titel: Att gestalta främlingskap – en studie av hur alienationen gestaltas i Eugene Ionescos 

Enstöringen 

Författare: David Danielsson

År: Höstterminen 2014 

Nivå: Kandidatexamen 

Fakultet: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet 

Sammanfattning: Den här uppsatsen är en studie av hur alienationen gestaltas i Eugene Ionescos 

roman Enstöringen. I min studie undersöker jag de olika sätt på vilka alienationen gestaltas och hur 

orsaken till berättarjagets upplevelse av alienation finns i ideologiska, psykologiska och 

existentiella konflikter, som berättarjaget ställs inför. Resultatet är en upplevelse av das 

unheimliche, ett freudianskt koncept, som är en sorts kuslig avskildhet, som berättarjaget upplever, 

när han ställs inför en osynlig kraft, som lurar i periferin av den värld som gestaltas i berättelsen. 

Innebörden av den ideologiska konflikten är gestaltningen en människas belägenhet i en värld, som 

styrs av kapitalismen, med marxismen som positiv utjämnare och innebörden av den psykologiska 

konflikten är en konflikt i berättarjagets egen inre verklighet. Innebörden av den existentiella 

konflikten är gestaltningen av människans belägenhet i en värld där Gud är frånvarande. Ionescos 

roman visar på dessa konflikter och erbjuder också en lösning på de begränsningar, som skapas av 

alienationen genom att överskrida dem. I min studie fokuserar jag på språkets funktion, bibliskt 

bildspråk, allegori och de teorier som används för att definiera de ideologiska (marxistisk teori) och 

existentiella (Albert Camus teori om det absurda) konflikterna. I min analys har jag också använt 

mig av Camus Främlingen i jämförelse med Ionescos roman. 

Nyckelord: Alienation, Marxism, Kapitalism, Eugene Ionesco, Das unheimliche, Transcendens, 

Albert Camus, Enstöringen, Främlingen, Det absurda.  
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     Främlingskapet  

''Efter hand kom känslan av främlingskap, av omvärldens nedrighet. Med den skärpa som 

karaktäriserar denna intuition eller detta tillstånd av självrannsakan, var jag också medveten om att 

dessa människor var främlingar för mig'' (Ionesco 1975, s. 88). Den fransk-rumänske dramatikern 

Eugene Ionescos enda roman Enstöringen (Le solitaire, 1973) handlar om en man, som har ett 

monotont arbete på en liten firma i Paris. Ett oväntat arv gör det möjligt för honom att säga upp sig 

och dra sig tillbaka från arbetslivet i förhållandevis ung ålder. Han skaffar sig en våning i en förstad 

till Paris, men trots den frihet som det ekonomiska oberoendet ger honom är han inte lycklig. I 

samhället lever människorna sina liv precis som vanligt, samtidigt som mannens isolering tilltar. 

Han börjar mer och mer att uppleva sig själv som en utomstående betraktare, främmande inför det 

omgivande samhället, människorna och universum. Begreppet alienation, som har sitt ursprung i 

latinets aliena'tio (''fjärmande''), av alie'nus (''tillhörig någon annan'', ''främmande''), (Gesser, läst 

2014-11-26) är en viktig sida av textens tematik och gestaltning, som jag vill undersöka närmare i 

den här studien. 

Syftet med den här studien är att utforska hur alienationen gestaltas i Ionescos roman 

Enstöringen. Genom läsning och analys av texten kommer jag att undersöka vilka strategier och 

strukturer i texten, som skapar en gestaltning av alienation. Fokus ligger på berättarjaget och 

utgångspunkten är de konflikter, som han ställs inför. Frågeställningen, som jag kommer att utgå 

från, är: Hur gestaltas och förmedlas ett intryck av alienation i Ionescos Enstöringen? För att 

precisera den här frågeställningen har jag formulerat tre följdfrågor: 

a) På vilka sätt bidrar konfliktstrukturerna i texten till att frammana ett intryck av 

alienation? 

b) Vilka textstrategier används för att gestalta berättarjagets alienerade belägenhet och 

upplevelse av alienation? 

c) Av vilken art är den alienation, som gestaltas i romanen? Och varav beror alienationen?

Min avsikt är nu att presentera den forskning, som ligger till grund för min egen analys. Den 

definition av alienationsmotivet, som jag har använt mig av i min studie, finns i inledningen till 

antologin Bloom's literary themes: Alienation, som är en samling textutdrag av olika skribenter om 

hur alienationen gestaltas i olika litterära verk. Redaktören Harold Bloom, som har skrivit 
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inledningen, likställer ordet alienation med engelskans estrangement, vars svenska motsvarighet är 

''avlägsnande''. Bloom förklarar att han vill definiera alienationen som det främlingskap som, enligt 

Sigmund Freud, är das unheimliche (Bloom 2009, s. XV) För en mer detaljerad beskrivning av 

begreppet har jag använt mig av Alix Stracheys engelska översättning av Freuds text ''Das 

Unheimliche'' (''The Uncanny''). Jag har redogjort mer ingående för Freuds definition av begreppet i

analystexten, men kort sammanfattat menar Freud att sammanblandningen av begreppen heimlich 

och unheimlich (hemmahörande och ej hemmahörande) resulterar i en upplevelse av någonting som

är välbekant, men samtidigt obehagligt och främmande (Freud 1919, s. 1-4). 

Vid ett tillfälle diskuterar jag berättarperspektivets funktion i Enstöringen och här har jag 

använt mig av Alfred Schwarz studie From Büchner to Beckett: Dramatic theory and the modes of 

tragic drama, som är en undersökning av de olika former, som tragedin har tagit på den moderna 

teaterscenen (Schwarz 1978, ''Preface'', s. XIII). I ett kapitel diskuterar Schwarz Ionescos teater och 

hur dramernas framställning härrör ur Ionescos världssyn, som präglas av både subjektivitet och ett 

utanförperspektiv. Utanförperspektivet är ett avskiljt sådant genom vilket universum framstår som 

både främmande och obegripligt. Det här perspektivet skapar också oro hos Ionesco, eftersom han 

inser att den här verkligheten utgör den enda delen av hans existens som människa (A.a, s. 337). I 

samma avsnitt diskuterar jag också språkets och ordens funktion i Enstöringen och här har jag 

använt mig av Allan Lewis studie Ionesco, där författaren diskuterar språkets tragedi i Ionescos 

teater. Lewis menar att sammanbrottet av logiken i dramerna även innefattar döden av språket och 

den grammatiska konstruktionen. Språket är instrumentet för den logiska kommunikationen (Lewis 

1972, s. 26) och i min analys har jag visat på hur de här dragen också finns närvarande i 

Enstöringen, i form av att orden förlorar sin innebörd för berättarjaget. Lewis påpekar också att 

Ionesco, i sina dramer, använde sig av språket – brutna meningar, halva fraser, plötsliga pauser, 

m.m. -, inslag som också har sin motsvarighet i romanen, där de kan associeras med ordens och 

språkets förlorade innebörd (A.a, s. 28). Sammanbrottet av språket blir här en källa till alienation 

för romanens berättarjag, vilket jag diskuterar mer ingående i analysdelen. 

I den här studiens analysdel är kvinnans roll som modersfigur betydelsefull, då hon i 

berättarjagets subjektiva inre värld framstår som ett uttryck för den dömande makten. Här har jag 

använt mig av Nancy Lanes studie Understanding Eugene Ionesco, där författarinnan diskuterar 

kvinnans roll i Ionescos dramer och menar att vissa av kvinnogestalterna som förekommer i själva 

verket är modersfigurer, som är av både negativ och positiv betydelse för mannen. De här kvinnorna

formar par med den manlige huvudpersonen och tar ofta rollen av en hustru, ett objekt för mannens 
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åtrå eller en hushållerska. Lane påpekar att kritiker ofta har tolkat kvinnan i Ionescos dramer både, 

som orsaken till mannens fall från ett ursprungligt tillstånd av nåd och som hans enda verkliga 

möjlighet till räddning från hans belägenhet. Mannens och kvinnans förhållande i Ionescos teater är 

ofta ett konfliktpräglat sådant (Lane 1994, s. 18f). Lanes analys av kvinnans och modersfigurens 

roll i dramerna är även applicerbara på Ionescos enda roman, där kvinnogestalten blir en källa till en

upplevelse av das unheimliche för berättarjaget.  

Lane skriver också att många av Ionescos karaktärer har en inneboende längtan efter att få 

återvända till Edens lustgård, som är det ursprungliga paradis vilket de en gång lämnade. Enligt 

Lane är Enstöringens berättarjag ett exempel på den här längtan. De här iakttagelserna är 

betydelsefulla för min egen analys av den vision av paradiset, som berättarjaget har vid romanens 

slut. Lane gör också en liknelse mellan Ionescos och Albert Camus idévärldar och menar att de båda

har gemensamt att de betonar vikten av friheten i att vara bortom orden, att inte låta den egna 

friheten inskränkas av teorier, ideologier och institutioner (A.a, s. 20f). Jag har i min analys gjort en 

koppling mellan Lanes liknelse och Lewis analys av ordens och språkets sammanbrott i förhållande 

till Ionescos berättelse. Vidare skriver Lane att dödens oundvikliga faktum orsakar ångest hos 

Ionesco. Ionescos inställning till livet och döden kan sammanfattas som insikten om att meningen 

med existensen är att existera i ett tillstånd av förundran, men samtidigt med medvetenheten om att 

vi skapades för att dö (A.a, s. 20). Jag har använt mig av den här delen av Lanes studie i den del av 

min egen text, där jag diskuterar kopplingen mellan Freuds text, Enstöringen och Samuel Beckett 

med fokus på hemkomsten, moderfigurens roll och existensproblematiken.

I sin studie Ionesco från 1961 diskuterar författaren Richard N. Coe hur Ionesco som 

dramatiker tillhörde det absurdas teater, för vilken ett typiskt drag är brottet med den borgerliga 

realismen. Coe förklarar att Ionescos dramer gör satir av den borgerliga samhällsklassen och att det 

realistiska tonläget i litteraturen är ett uttryck för den borgerliga kulturen. Den här satiren förklaras 

av det faktum att Ionesco ansåg att borgerlighetens materiella verklighet endast är en del av den 

totala verkligheten (Coe 1961, s. 11f). Ionesco var en avantgardekonstnär och räknades därför som 

motståndare till etablissemanget (A.a, s. 79), men förespråkade en revolution i människans inre 

framför en samhällelig sådan. Ionesco var kritisk till ideologier, en kritik som inte motsägs av de 

negativa historiska erfarenheter, som präglade det tidiga 1900-talets Europa (A.a, s. 85). 

Samhällsrevolutionen är inte tillräcklig för Ionesco, eftersom de existentiella frågorna fortfarande är

obesvarade (A.a, s. 99f). Jag har huvudsakligen använt mig av Coes studie i de senare delarna av 

min studie, där jag diskuterar borgerligheten, revolutionen och Ionescos tankar om utopins och det 
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evigas problematik och hur de här tankarna kan tydas också i Enstöringen.  

I avsnittet ''Förverkligandet av revolutionen'' berör jag kortfattat franska revolutionen och 

här har jag använt mig av Lynn Avery Hunts studie Politics, culture and class in the French 

revolution. Enligt Avery Hunt tolkade Marx revolutionen som en borgerlig sådan, som befrämjade 

kapitalismens utveckling genom att bryta feodalismens kontroll över produktionen. Detta ledde i sin

tur till att den borgerliga klassen fick makten i samhället. Den här tolkingen utgör, trots att den har 

ifrågasatts från olika håll, grunden för senare marxistiska historikers återgivande av den franska 

revolutionens historia (Avery Hunt 2004, s. 4). 

I kapitlet ''Herbert Marcuse: Marxism as a totalitarian Utopia'' från Main currents of 

Marxism: Its origins, growth and dissolution diskuterar Leszek Kolakowski den totalitära 

marxistiska utopin och menar att marxismen har en viss romantisk framtoning, eftersom den längtar

efter de förlorade värdena hos det förindustriella samhället och ett sorts tillstånd av enhetlighet 

mellan människan och naturen. Men, påpekar Kolakowski, marxismens karaktäristiska drag 

innefattar även teorin om klasskampen och vetenskapliga aspekter (Kolakowski, läst 2015-01-19, s. 

415), samt frånvaron av konflikten mellan individuella strävanden och kollektiva behov (A.a, s. 

407). Kolakowski diskuterar även Herbert Marcuse kritik av den marxistiska doktrinen och 

Sovjetunionen. Marcuse menade att det system som baseras på doktrinen blott är en metod för att 

påskynda industrialiseringen med diktaturen över proletariatet och bönderna som medel. Sovjets 

version av marxismen framstår i den här kontexten som på en primitiv intellektuell nivå (A.a, s. 

414) Jag har använt mig av Kolakowskis text i den del av min egen studie, som har rubriken 

''Utopins och det evigas problematik''. 

  Marxismen, kapitalismen och det absurda  

Förklaringen till berättarjagets upplevelse av alienation finns i de konflikter, som han ställs inför. 

Ordet konflikt syftar i det här sammanhanget på spänningsförhållandet mellan berättarjaget och den 

främmande makt som, enligt hans egen uppfattning, styr hans liv och ger upphov till hans utsatta 

situation. I kontext av den ideologiska konflikten är den främmande makten kapitalismen. 

Nationalencyklopedin definierar begreppet kapitalism på följande sätt: ''Kapitalism. Ekonomiskt 

system där produktionsmedlen befinner sig företrädesvis i privat ägo och där produktionen regleras 

av marknadskrafterna'' (Nationalencyklopedin 1998, s. 215). I den här studien är kapitalismen ett 
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negativt begrepp, vars positiva motpol är marxismen, som utgår från Karl Marx och Friedrich 

Engels teorier.  

I kapitlet ''Litteratur och idéer'', från Litteraturvetenskap – En inledning skriver Eva 

Haettner Aurelius att de idéer, som kan tydas i litteraturen ingår i en systematisk helhet, i form av 

religion, teologi, filosofi eller ideologi av något slag. Idéerna består oftast av abstrakta tankar om 

beskaffenheten hos människan, naturen och Gud och vanligtvis brukar man göra ett gränsdragande 

mellan å ena sidan filosofi, världsåskådning och ideologi och å andra sidan den ideologi, som har att

göra med den marxistiska traditionen, samt kultur och mentalitet (Haettner Aurelius 2011, 36f). När 

jag skriver om den ideologiska konflikten i den här studien är det alltså den marxistiska ideologin, 

som det handlar om. I Aktuella livsåskådningar Del 1: Existentialism, Marxism förklarar författarna 

att marxismen är en världs – och livsåskådning, som delas upp i två perspektiv: dialektisk och 

historisk materialism. Den dialektiska materialismen behandlar ontologiska och kunskapsteoretiska 

frågor och den historiska materialismen berör det komplex av problem, som handlar om betingelser 

för den mänskliga historiens utveckling (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, Thorsén 1994, s. 144).

Den marxistiska ideologiteorin, som jag har använt mig av som teoretisk utgångspunkt för 

min analys av den ideologiska konflikten i texten, utgår enligt Engels från idén om att 

medlemmarna av olika klasser är bärare av olika föreställningar, ideologier. Funktionerna hos 

ideologierna varierar mellan polerna konservativ-revolutionär. Den konservativa polen utgår från 

tanken om att de föreställningar, som ideologin bär med sig, bidrar till att samhällstillståndet 

bevaras, i enlighet med intressena hos den styrande klassen i samhället. Den revolutionära polen 

utgår från tanken om att föreställningarna i ideologin bidrar till en förändring av det rådande 

samhällstillståndet, i enlighet med intressena hos den förtryckta klassen (A.a, 150f). 

Utgångspunkten för min analys av den existentiella konflikten i Enstöringen är Camus idé 

om det absurda, som beskrivs i hans filosofiska verk Myten om Sisyfos (1942): 

Vilken är då denna svårbestämbara sinnesförfattning, som öppnar ögonen på människan 
och hotar hennes existens? Människan känner sig hemma i en värld som hon kan förklara, 
om också på svaga grunder. Däremot blir hon en främling i tillvaron, om den berövas alla
illusioner och hållpunkter. Denna landsflykt är utan återvändo, eftersom den inte rymmer 
några minnen av ett övergivet hem eller något hopp om ett förlovat land. Denna klyfta mellan 
människan och hennes liv, mellan aktören och dekorationerna, är orsaken till känslan av det 
absurda (Camus 1986, s. 11).  

Människans upplevelse av det absurda uppstår i ''mötet mellan människans kallande rop och 

världens oförnuftiga tystnad'' (A.a, s. 27). Den här meningen antyder en värld utan Gud, men på det 
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sätt, som jag vill använda mig av Camus filosofi i förhållande till Ionescos roman är den diegetiska 

världen inte utan Gud i absolut bemärkelse. Istället existerar Gud så långt i periferin av den värld, 

som berättarjaget befinner sig i, att hans närvaro endast på ett vagt och diffust sätt kan anas av 

berättarjaget. Den alienation, som härrör ur den existentiella konflikten, är alltså ett främlingskap 

inför Gud. Resultatet av det här främlingskapet är att berättarjaget, när han ställs inför insikten om 

sin egen dödlighet, upplever sin egen existens i världen, som absurd och meningslös. 

     Befrielsen från löneslaveriet 

Då man är trettiofem år är det dags att dra sig ur kapplöpningen. Om det är en kapplöpning. 
Jag låg förresten i täten där jag var anställd. Det var redan sent, jag var nära fyrtio år. Jag skulle 
ha dött av ledsnad och bedrövelse om jag inte fått detta oväntade arv [---] De var avundsjuka 
för det: tänka sig att inte längre behöva arbeta! (Ionesco 1975, s. 5)

Så inleds Ionescos Enstöringen (den franska originalutgåvan kom 1973, den första svenska utgåvan,

som jag har använt mig av, kom 1975). Det namnlösa berättarjaget får, efter ett arv från en avliden 

onkel i Amerika, möjligheten att dra sig tillbaka från arbetslivet innan fyrtio års ålder. Innan 

befrielsen har han levt ett liv, där han har upplevt sig själv vara under kontroll av chefen för det 

företag, vid vilket han har varit anställd. Spänningsförhållandet mellan löneslav och vinningslysten 

chef fungerar som en grundläggande konfliktstruktur i texten, som gestaltar alienation. Den 

ideologiska konflikten, som presenteras tidigt i berättelsen kan analyseras med hjälp av Marx teorier

om lönearbetet, som källa till alienation för arbetaren, från De ekonomisk-filosofiska manuskripten, 

(från 1932, här citerat i boken Människans frigörelse med Sven-Eric Liedman som redaktör). 

Utgångspunkten för Marx resonemang är nationalekonomin, som i bestämmandet av förhållandet 

mellan arbetslön och kapitalvinst utgår från kapitalisternas intressen. Det objekt, som arbetaren 

producerar framträder som ett främmande väsen för arbetaren och därmed blir också det liv, som 

han har vigt åt objektet främmande och fientligt, och en främmande, fientlig och för henne 

utomstående människa föremålets (arbetsproduktens) herre. Marx menar att människans alienation 

från naturen och det egna väsendet alltid härrör ur ett förhållande, där hon upplever att hon själv och

den egna naturen tillhör en makt utanför henne själv. Enligt Marx skapas människans upplevelse av 

alienation av penningsystemet (Marx 1965, s. 60-69) och penningsystemet är någonting som 

berättarjaget inte längre är slav under, eftersom han nu är ekonomiskt oberoende. Den plötsliga 

befrielse, som arvet erbjuder berättarjaget, innebär dock inte att andra människor i samhället är 

befriade från löneslavariet. För dem kvarstår den ideologiska konflikten och de är fortfarande i 
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behov av en revolution, som en lösning på den.  

Den ideologiska konflikten fördjupas när berättarjaget nämner sin arbetskamrat Jacques 

Dupont: ''Han läste romaner och berättelser i ideologi. Han hade skrivit in sig i ett revolutionärt 

parti. Han indroktrinerade sig om kvällarna, sög i sig, förmodligen i sömnen, och morgonen därpå 

attackerade han samhället med frenesi'' (Ionesco 1975, s. 18). Vid berättelsens början har 

berättarjaget och Dupont delat samma arbetsplats och utfört samma monotona sysslor i tretton år. 

''Han kommer att sakna mig'', säger berättarjaget, men menar samtidigt att ''sedan måste Dupont 

vänja sig vid en annan, irritera sig på och äckla sig åt den andres vanor och sedan får han vänja sig 

vid dem, inte längre lägga märke till dem'' (A.a, s. 11f). Dupont är berättarjagets motsats, som 

berättarjaget speglar sig i och ser sina egna negativa egenskaper. Han saknar själv den glöd och 

revolutionära passion, som utmärker Dupont. Den här insikten skapar samvetsförebråelser för 

berättarjaget: ''Det var jag som var det dåliga samhället, det eländiga systemet, syndabocken. [---] 

Jag var inte revolutionär. Jag var heller inte resignerad, ty jag visste inte vad det var jag måste 

resignera inför [...] Jag var varken ledsen eller glad'' (A.a, s. 18f). Berättarjagets karaktärsdrag, som 

präglas av en passiv inställning till livet, kan analyseras med hjälp av existentialisten Jean-Paul 

Sartres (1905-1980) text Existentialismen är en humanism (''L'existentialisme est un humanisme'', 

1946) och hans tankar om begreppet självbedrägeri, la mauvaise foi: 

I och med detta är det möjligt för oss att förstå, varför vår lära [existentialismen] inger 
somliga människor en sannskyldig fasa. De har nämligen ofta bara ett sätt att uthärda sin 
olycka – att tänka: omständigheterna har varit mot mig, jag var värd någonting mycket bättre. 
[---] Alltså finns hos mig oanvända och livskraftiga en mängd anlag, böjelser och möjligheter 
som ger mig ett värde omöjligt att härleda endast ur den enkla följden av mina handlingar... 
[---] En människa engagerar sig i livet, formar sin egen gestalt, och utanför denna gestalt finns 
ingenting (Sartre 2002, s. 31f).

Den här beskrivningen stämmer väl in på berättarjaget, som genom sin likgiltiga resignation inför 

omständigheterna har levt ett liv av självbedrägeri, där han har upplevt sig själv som ett viljelöst 

offer för omständigheterna. Hans likgiltighet kan liknas vid den hos Meursault, berättarjaget i 

Camus klassiska roman Främlingen (L'etranger, 1942). Meursault framstår som likgiltig inför de 

omständigheter som livet ställer honom inför. Han lever för dagen och följer utan eftertanke med i 

den händelseutveckling, som leder fram till mordet på araben, för vilket han fängslas och ställs inför

rätta. Under rättegången ger domaren honom möjligheten att förklara varför han dödade araben, 

men istället för att bekänna sin skuld skyller han på omständigheterna: ''Jag reste mig, och eftersom 

jag hade lust att tala sa jag, lite på en slump för övrigt, att jag inte hade haft för avsikt att döda 
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araben. [---] Jag sa hastigt och lite osammanhängande, så att jag insåg att jag gjorde mig löjlig, att 

det var på grund av solen'' (Camus 2013, s. 127). Ett viktigt inslag i den del av berättelsen, där 

Meursault skjuter araben är att han bländas av solen: 

Solen började bränna mina kinder och jag kände hur svettdroppar samlades i ögonbrynen. 
Det var samma sol som dagen då jag hade begravt mamma. [---] Allt jag kände var solens 
symbaler på min panna [---] Det var nu allt vacklade. Havet förde in en massiv och 
brännande andning. Jag tyckte att himlen öppnade sig i hela sin vidd och lät det regna eld
(A.a, s. 74f).

Varken Meursault eller berättarjaget i Ionescos roman väljer aktivt sina handlingar. På samma sätt, 

som Meursault utan motstånd eller aktivt deltagande följer med i allt som sker saknar Enstöringens 

berättarjag engagemang att själv revoltera mot den livsstil, som han upplever som meningslös. 

Befrielsen kommer istället som en skänk från ovan. Berättarjagets mauvaise foi blir en bidragande 

orsak till hans upplevelse av alienation i livet, eftersom han uppgivet och utan motstånd låter sitt liv 

bestämmas av utomstående makter. Dupont är en person, som aktivt väljer sina handlingar för att 

åstadkomma sin egen och andra människors frigörelse. Han stannar visserligen kvar på 

arbetsplatsen, men planerar i hemlighet en revolt och den alienation, som han upplever inför den 

främmande makten, som styr hans liv blir till en drivkraft i frigörelseprocessen. Den psykologiska 

alienationen är, vid sidan av den ideologiska och existentiella, en annan form av främlingskap, som 

berättarjaget upplever. Den här formen av alienation inbegriper hans mauvaise foi, men handlar 

också om hans svårigheter att knyta an till andra människor – han har placerat sig själv i ett mentalt 

fängelse. Senare i den här studien kommer jag att återkomma till berättarjagets psykologiska 

alienation.

Så småningom finner berättarjaget en ny, rymlig bostad i en förstad till Paris, med nära till 

bekvämligheter och allmän service (Ionesco 1975, s. 26f). Han börjar att uppleva sig själv som 

utanför samhället, som en betraktare av det skådespel som pågår i världen. Berättarjaget fördriver 

sina dagar på cafér och restauranger och följer världshändelserna genom dagstidningar: ''Jag har 

ofta sagt mig att jag är olycklig på grund av tidningarna. På hela planeten är det ingenting annat än 

massdödande, uppror, passionsmord, jordbävningar, eldsvådor, anarkier och tyrannier'' (A.a, s. 33). 

Den mauvaise foi, som präglade berättarjaget i arbetslivet, har inte upphört i den nya livsstilen. Han 

framstår fortfarande som passiv, något likgiltig och fastnar snabbt i monotona och repetitiva sysslor.

Samtidigt börjar han att reflektera över sin nya roll och position i samhällets hierarki: ''Jag kände 

mig borgerlig. Och olycklig över att känna mig borgerlig, som om jag begått ett fel'' (A.a, s. 51f).
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Tidigt i berättelsen finns en antydan om behovet av en samhällsstörtande revolution. Det 

här behovet syns som tydligast i skildringen av arbetarnas belägenhet i det kapitalistiska samhällets 

löneslaveri och i det passiva och resignerade berättarjaget, som har sin motsats i den passionerade 

revolutionären Dupont. Men eftersom berättarjaget, som genom en ödets nyck befrias från sin roll 

som lägre tjänare i den samhällsstruktur, som en sådan revolution vill tillintetgöra berör det honom 

inte längre. Den första tillfredsställelsen över den nyvunna friheten byts snart ut mot tristess och 

livsleda (A.a, s. 16) och en existentiell konflikt tar vid, där den ideologiska slutar att bekymra 

honom.  

   Att närma sig det främmande 

I anslutning till sitt avsked från arbetsplatsen reflekterar berättarjaget över sin egen natur och 

funderar över om han ''någonsin känt en eld pyra under askan''. Förgäves rannsakar han sig själv 

och inser att i hans innersta gråa vrår finns ingenting annat än ''spillror under andra spillror, under 

andra spillror'', men han tänker på samma gång att ''kanske det en gång funnits ett tempel, lysande 

kolonner, ett brinnande altare?'' (A.a, s. 11) Berättarjaget uttrycker existentiella tankegångar, som 

har sina rötter i barndomen, då han ''oroades av världsgåtorna'' och upplevde sig själv som maktlös 

inför det oändliga universum, som inte kan fattas av människans förnuft. Ändå undrade han vad 

som fanns utanför. Med tiden började han att förnimma ett väsen, som han uppfattade som 

tyngande, obehagligt och som ''var jag och inte var jag''. I vuxen ålder kom den här upplevelsen att 

genomsyra hela hans varelse, en upplevelse som han hjälplöst underkastade sig (A.a, s. 21f). 

Skildringen av den här upplevelsen är en del av en konfliktstruktur i texten, den existentiella, som 

gestaltar en annan art av alienation. 

I inledningen till antologin Bloom's literary themes: Alienation likställer Harold Bloom 

ordet alienation med det engelska ordet estrangement (avlägsnande, to estrange: göra främmande). 

Bloom använder sig av Freuds begrepp das unheimliche för att beskriva det här främlingskapet 

(Bloom 2009, s. XV). I sin text ''The Uncanny'' (''Das Unheimliche'', 1919) beskriver Freud 

innebörden av begreppet på följande sätt: 

The ''uncanny'' is that class of the terrifying which leads back to something long known to us,
once very familiar.[---] The German word unheimlich is obviously the opposite of heimlich, 
heimisch, meaning ''familiar'', ''native'', ''belonging to the home''; and we are tempted to 
conclude that what is uncanny is frightening precisely because it is not known and familiar.
 [---] Thus heimlich is a word the meaning of which develops towards an ambivalance, until 
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it finally coincides with it's opposite, unheimlich (Freud 1919, s. 1-4).

Upplevelsen är en ambivalent sådan, där das unheimliche beskriver hur någonting kan vara 

välbekant och på samma gång obehagligt och främmande: ''...the word heimlich is identical with its 

opposite, unheimlich. What is heimlich thus comes to be unheimlich (A.a, s. 4). Freud menar att 

författaren E.T.A. Hoffman var mästaren i att skapa ett intryck av das unheimliche, men motsäger 

psykiatrikern Ernst Jentschs påstående (från On the psychology of the Uncanny, Jentsch 1906, s. 

11f) om att den mekaniska dockan Olimpia i Hoffmans novell Sandmannen (Der Sandmann) är det 

främsta porträttet av den här upplevelsen i berättelsen (hon framstår som mänsklig, men samtidigt 

inte) (Freud 1919, s. 5). Freud menar istället att den alienationseffekt, som är das unheimliche är 

direkt kopplad till temat med Sandmannen, som berövar barnen deras ögon (A.a, s. 5). Sandmannen

är omgiven av en atmosfär av kusligt främlingskap. Han är en sammanblandning av den icke-

hotfulla mytiske sagofiguren, som den vänliga modern berättar om (''...när jag säger att Sandmannen

kommer, så betyder det bara, att ni är sömniga och inte kan hålla ögonen öppna, som om man hade 

hällt sand i dem.'') och den mardrömslika figur, som den gamla barnsköterskan (modersfigurens 

dubbelgångare eller ersättare) redogör för: ''Det är en elak man, som kommer till barnen när de inte 

vill gå och lägga sig och kastar nävar med sand i ögonen på dem, så att de ramlar blodiga ur 

huvudet. Dem kastar han sedan i säcken och bär till halvmånen för att mata sina barn'' (Hoffman 

2001, s. 5f). Den bild, som Hoffman målar upp av Sandmannen förklarar hur en vänlig figur i en 

harmlös barnsaga kan förvrängas till sin motsats och bli någonting främmande och obekant mitt i 

det hemmahörande och bekanta. 

De olika teman som skapar en upplevelse av das unheimliche hos Hoffman kan lämnas åt 

sidan i den här diskussionen, men kort sammanfattat menar Freud att ångesten, som är detsamma 

som das unheimliche, härrör ur någonting som har förträngts, men som fortsätter att återkomma. 

Föreningen av heimlich och unheimlich förklaras av det faktum att upplevelsen av das unheimliche 

inte är en upplevelse av någonting helt obekant, utan någonting välbekant och hemmahörande i 

sinnet, som bör ha förblivit dolt, men som har tagits ut i ljuset (Freud 1919, s. 13). Upplevelsen av 

alienation hos berättarjaget i Ionescos roman, som beskrivs som en förnimmelse av någonting som 

är tyngande, obehagligt och som ''var jag och inte var jag'' (Ionesco 1975, s. 22) är en upplevelse av 

das unheimliche: 

En död som inte var döden, en levande som inte längre levde. Ensam i en öken utan gränser. 
Eller tvärtom i en cell omgiven av mycket höga murar med ett grått ljus ovanifrån. [---] Se 
uppmärksamt på världen, runt omkring; mycket uppmärksamt. Klä av den dess ''realitet'', 

14



kämpa för att varje stund återfinna den ursprungliga häpnaden. Återfinna känslan av det 
obekanta. Vakna och se och känna vad allt detta verkligen är. Ja, existensen, världen,
 människorna, allt det där är skugglikt. Fundamentalt är bara det som är utanför detta, 
på andra sidan muren (A.a, s. 79f).

Berättarjaget redogör för sin barndom, faderns död, den dominanta modern som ville att han skulle 

bli någon i samhället, hans misslyckande att uppfylla hennes önskan och hur hon placerade honom 

på den arbetsplats som han senare kom att lämna (A.a, s. 16f). Här genomgår den dömande, 

auktoritära makten i berättelsen ett förkvinnligande, där fadersgestalten byts ut mot en 

modersgestalt. Det här inslaget är att betrakta som typiskt för Ionescos författarskap. I 

Understanding Eugene Ionesco skriver Lane att kvinnorna i Ionescos dramer ibland är 

modersfigurer, som paras ihop med den manlige huvudpersonen. Den här modersfiguren kan vara 

både negativ och positiv för den manlige huvudpersonen och kritikerna har tolkat kvinnorna i 

Ionescos teater både som orsaken till mannens fall från ett tillstånd av nåd och som hans enda sanna

räddning. Kvinnan spelar vanligtvis rollen antingen av en hustru, en hushållerska eller ett ungt 

objekt för mannens åtrå. I Ionescos teater är kvinnans förhållande till mannen ofta präglat av 

konflikter (Lane 1994, s. 18f). 

Berättarjagets fars död innebar att modern, som vanligtvis har en omvårdande, 

beskyddande och trygghetsingivande roll, även fick överta faderns traditionellt sett auktoritära, 

dömande roll. Den här överföringen av egenskaper, som är kopplad till en traditionell syn på 

faderns och moderns föräldraroller förklarar den dubbla funktion, som kvinnan fyller i Enstöringen.

Modersfiguren var också den auktoritet, som placerade berättarjaget i det ursprungliga slaveriet, 

lönearbetet, vilket representerar en sorts förvisning från det ursprungliga hemmet, som 

modersfiguren styrde över. Med en gång när modern hade placerat sonen i löneslaveriet dog hon av 

en hjärnblödning: ''Hon hade gjort sin plikt, hon hade försörjt mig, hon hade placerat mig hos en 

arbetsgivare, hon hade ordnat ett slags tillvaro åt mig'' (Ionesco 1975, s. 17f). När modersfiguren 

hade fyllt sin funktion blev hon frånvarande i berättarjagets liv och sonen lämnades med känslor av 

samvetsförebråelser och vanmakt (A.a, s. 18). 

Den här modersgestalten fortsätter att dyka upp i berättelsen, först som hushållerskan 

Jeanne som berättarjaget anställer för att sköta de praktiska sysslorna i hemmet. I förhållande till 

henne har det manliga berättarjaget en överordnad roll, samtidigt som han är beroende av henne, 

eftersom han behöver en kvinna som sköter om hushållet. Den andra kvinnogestalten, som 

modersfiguren framträder i form av är den gamla kvinnan, som vaktar porten till bostadshuset. Varje

dag måste berättarjaget passera hennes loge för att komma till den ensliga våningen, som han har 
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köpt för sin arvsrikedom. Varje gång som han passerar logen noterar han portvakterskans blick: 

''Hon öppnade, tittade på mig och följde mig med blicken medan jag gick uppför de första 

trappstegen'' (A.a, s. 82) Ibland upplever han att Jeanne och portvakterskan håller ett vakande öga 

på honom: ''Hon var därnere med portvakterskan utanför hennes loge. Då de såg mig slutade de 

prata. Var det om mig de talade? [---] Jag gick fort ut. Men innan dess, alldeles i dörren, vände jag 

på huvudet och såg att de tittade på mig. Vad inbillade de sig? Det är portvakterskans fel, en 

sammansvärjning'' (A.a, s. 87). 

Freud ger i sin text ännu ett exempel på ett fenomen, som skapar förutsättningar för en 

upplevelse av das unheimliche: ''One of the most uncanny and wide-spread forms of superstition is 

the dread of the evil eye'' (Freud 1919, s. 12). Freud förklarar att den som innehar någonting, som är

både värdefullt och ömtåligt, fruktar avunden hos andra människor och projicerar på dem den avund

som han hade känt om han var i deras situation. ''A feeling like this betrays itself in a look even 

though it is not put into words'', skriver Freud (ibid). En sådan vidskepelse har berättarjaget när han 

talar om den sammansvärjning mot honom, som han misstänker att portvakterskan och Jeanne är en 

del av. Det vakande ögat är det hos den dömande, auktoritära modersfiguren. Hushållerskan Jeanne 

och portvakterskan kan tolkas som modersgestalter, vars närvaro berättarjaget upplever både som 

trygghetsingivande (deras arbeten går ut på att upprätthålla berättarjagets livsstil) och hotfull 

(berättarjaget befarar att de ska hota hans livsstil). En annan aspekt av den alienation, som 

berättarjaget upplever inför dessa två kvinnor, har med klassmotsättningarna att göra: eftersom 

berättarjaget nu lever i en tillvaro, som kan liknas vid den borgerliga, är den alienation som han 

upplever borgarens främlingskap inför samhällets lägre klasser.  

     Muren som stänger världen 

I utforskandet av ursprunget till sin upplevelse av alienation närmar sig berättarjaget den som 

någonting internt, vilket markerar starten på en inre resa. I From Büchner to Beckett: Dramatic 

theory and the modes of tragic drama skriver Schwarz att Ionescos dramer växer fram ur hans 

ambivalenta och provocerande subjektiva världssyn: ''What appears to be a strange, implausible, 

even nonsensical universe when viewed from the outside, in a state of detachment, causes him 

intense distress when he realizes that it is the sole reality of his existence'' (Schwarz 1978, s. 337). 

De här inslagen har sin motsvarighet i romanen i form av ett berättarperspektiv, som präglas av på 

samma gång en stark subjektivitet och ett universellt perspektiv, genom vilket han betraktar världen 
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utifrån: ''Existerade 'jag'? 'Jag' fanns där i alla fall mellan två oändligheter, den stora och den lilla. 

Vad var jag? Å ena sidan en punkt. Å andra sidan ett konglomerat av galaxer. Världar föddes inom 

mig, utvecklades, förföll, dog. Jag var galaxer, jag var miljarder sekler för kosmiska system'' 

(Ionesco 1975, s. 167f). Utanförperspektivet innebär också en sorts förundran över existensen: ''- 

Kom med du också, vad gör du där uppe? - Jag tittar på, ropade jag, och är förvånad'' (A.a, s. 151). 

Berättarjaget kallar det här perspektivet för att ''vara på en gång omgiven av allt och ändå utanför'' 

(A.a, s. 71). Ibland försvinner hans upplevelse av en tydligt definierad identitet, vilket fungerar som 

en strategi i texten för att skildra en fördjupad form av alienation. Berättarjaget är alienerad såväl 

från sig själv, som från omvärlden:  

Jag visste inte var jag befann mig. Fastän jag förstås visste det. Jag tyckte att jag var där 
och samtidigt inte var där. Jag tyckte att något rörde sig eller hade rört sig. En egendomlig
förändring, lätt att känna, eller omedelbart erfara, men omöjlig att kläda i ord. Det var mitt 
hus, samma hus, samma fåtölj, samma soffa, samma matta och ändå var det varken samma 
matta eller samma soffa, varken samma böcker eller samma väggar. Något oförklarligt 
främmande. [---] Vem var jag? Var befann jag mig? (A.a, s. 105)   

Den upplevelse, som gestaltas i ovanstående citat, är en av das unheimliche. Det perspektiv, som 

präglas av både subjektivitet och utanförskap, fördjupas stundtals tills berättarjagets 

verklighetsförankring börjar att försvinna och typiskt för den senare delen av Enstöringen är att 

berättarjaget försöker göra sig förstådd, ta kontakt och förmedla sig själv till andra människor, men 

misslyckas. Ingen ser honom, ingen hör honom. Berättarjagets upplevelse av alienation inför 

samhället, människorna och Gud tycks vid vissa tillfällen vara total: 

Jag befann mig vid världens yttersta rand. Framför mig det ännu ej skapades bottenlösa svalg. 
Hela skapelsen befann sig bakom mig. Jag hade universum i ryggen och den sköt mig med all 
sin kraft mot avgrunden. Vilken svindel. Jag skulle velat gå baklänges. För rädd för att röra mig. 
Ett steg fram, ett fall, jag skulle vara fångad, uppslukad, upplöst av Intet (A.a, s. 127).

Rädslan för att uppslukas av intet är en rädsla för döden. Den här existentiella våndan återkommer i 

texten och kan liknas vid Camus idé om människans upplevelse av det absurda. Berättarjaget talar 

om en universell ångest, som samtliga av de miljarder varelser, som har existerat har burit på: ''Var 

och en hade som Atlas burit världens tyngd som om var och en varit alldeles ensam, nedtryckt av 

det ovetbaras börda'' (A.a, s. 181). Ångesten är ett begrepp, som Sartre talar om i sin text 

Existentialismen är en humanism: ''Existentialisten påstår gärna att människan är lika med ångest. 

Därmed menas att människan, som engagerar sig och inser att hon inte bara är den hon själv väljer 
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att vara utan även en lagstiftare som på samma gång väljer för hela människosläktet, inte heller kan 

undgå att känna sitt djupa och totala ansvar. Naturligtvis finns det många människor som inte är 

ängsliga; men då menar vi att de söker dölja sin ångest eller försöker fly från den'' (Sartre 2002, s. 

16). För Sartre står begreppet ångest i nära relation till självbedrägeriet, la mauvaise foi. 

Enstöringens berättarjag är ett typexempel på en person, som lever ett liv av självbedrägeri. Han är 

inte intresserad av att engagera sig för sitt eget bästa och tycks för det mesta heller inte uppleva 

något socialt ansvar för sina medmänniskor: ''Att älska människorna tycktes mig svårare. Att inte 

avsky dem, det må vara hänt'' (Ionesco 1975, s. 152). Inga handlingar eller socialt engagemang kan 

täcka över den existentiella ångesten, som rädslan för döden och alienationen inför Gud ger upphov 

till. På det här sättet förhåller sig Enstöringens berättarjag negativt till Sartres existentialism. 

Temat med människans förhållningssätt till döden genomsyrar Camus roman Främlingen. 

Efter sin dödsdom reflekterar Meursault över sin egen dödlighet och menar att: ''Eftersom vi alla 

ska dö spelar det ingen roll hur och när, det var klart'' (Camus 2013, s. 140). När Meursault vid 

berättelsens slut får besök av en fängelsepräst, som med Gud och den kristna trons hjälp vill få 

honom att se ''ett gudomligt ansikte stiga fram ur deras [väggarnas] mörker'' (A.a, s. 145) öser 

Meursault i ett anfall av raseri sina tankar om livet och döden över prästen: ''Alla var privilegierade.

Det fanns bara privilegierade. Också honom skulle man döma en dag'' (A.a, s. 148). Döden är 

någonting, som alla människor måste möta, och den universella ångesten, som Enstöringens 

berättarjag upplever, är varje människas ångest vid tanken på det ofrånkomliga slutet. Både 

Meursault och berättarjaget i Enstöringen är främlingar i tillvaron, utslungade i existensen, som i en

''landsflykt [...] utan återvändo'' (Camus 1986, s. 11). Skillnaden är att Enstöringens berättarjag är 

öppen för möjligheten att det kan finnas någonting mer utanför människans till synes meningslösa 

tillvaro, samtidigt som Meursault är säker på att det här livet är allt han har: 

Men alla vet att livet inte är värt mödan att levas. I grund och botten var jag inte okunnig 
om att det inte har någon större betydelse om man dör vid tretti år eller sjutti, för i båda 
fallen kommer naturligtvis andra män och andra kvinnor att fortsätta leva, och det i tusentals 
år. Ingenting var alltså mera klart (Camus 2013, s. 140).

Tiden går i Enstöringen och en våldsam revolution bryter ut, men berättarjaget framstår som en 

främling även i den här situationen: ''Jag talade ut i tomma luften. I en blandning av tomhet och 

trängsel. Det var ut i tomrummet jag talade. Eller i trängseln. 'Jag är också en människa som ni. Jag 

talar samma språk.' Jag talade inte samma språk. [---] De tog mig snarare för ingenting. Säkert såg 

de mig inte ens'' (Ionesco 1975, s. 113f). Språket blir en källa till alienation för berättarjaget: ''Ändå 
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ljög orden. Det var inte bara föremålen som inte längre var samma föremål, orden var inte längre 

samma ord. Orden tycktes mig falska'' (A.a, s. 106). I Ionesco skriver Lewis att sammanbrottet av 

logiken i Ionescos dramer inbegriper språkets död och att språket är den logiska kommunikationens 

instrument. I sina teaterföreställningar använde sig Ionesco av brutna meningar, halva fraser, 

monologer och plötsliga pauser (Lewis 1972, s. 26ff), inslag som har sin motsvarighet i romanen, i 

form av logiska brott i meningarna och kommunikationen. Orden tycks förlora sin funktion och 

innebörd: ''Alla pratade runt omkring mig utan att lägga märke till att jag fanns. Brottstycken av 

samtal, enstaka ord nådde mina öron'' (Ionesco 1975, s. 146). Vid ett tillfälle uttrycker berättarjaget 

en längtan efter att närma sig andra människor, men upplever att ''deras rörelser, deras gester blev 

osammanhängande för mig, deras språk obegripligt. Deras ord blev oförklarliga. En sorts skrik. 

Orden förlorade allt innehåll, som tomma skal'' (A.a, s. 89). 

Inslaget med orden, som förlorar sitt innehåll, är en källa till alienation för berättarjaget av 

flera anledningar. Han kan inte längre använda sig av orden för att kommunicera med andra 

människor och han kan inte heller använda sig av dem för att förstå och skapa sig en logisk 

uppfattning av omvärlden. Han tycker sig känna igen sin omgivning, men kan inte sätta ord på den. 

Resultatet blir en upplevelse av das unheimliche:  

 Jag rörde vid ett bord och frågade mig varför det hette så och vad som menades med det.
 Varifrån kom jag? Vem var vem? Om detta tillstånd inte gjorde mig rädd så ingav det oro.
 Att inte känna sig hemma. Att inte ha något hemma. Röra händerna och betrakta dem.
 Rörde jag dem blev jag en baby som betraktar sina händer utan att veta vad de är 
(A.a, s. 107).

Den ökande oförmågan att förstå verkligheten fungerar också som ett sätt att skildra den 

existentiella konflikten. Berättarjaget liknar världen vid ett skådespel uppfunnet av Gud, men han 

förstår inte vad det här skådespelet handlar om. Världens skådespel är på en och samma gång både 

drama och komedi och ''den pjäs människorna uppför, deras skådespel är bara ett surrogat för det 

stora skådespelet'' (A.a, s. 71f). I Understanding Eugene Ionesco ger Lane en annan förklaring till 

betydelsen av det här tillståndet bortom orden: ''For him [Ionesco], what is important is being'', att 

inte vara ''shut up in words while being escapes us'', som Ionesco själv uttryckte det. I den här 

tanken finns en parallel till Camus som, liksom Ionesco, var motståndare till alla teorier (marxism 

och existentialism) och institutioner (politiska partier och byråkratier), som inskränker människans 

frihet (Lane 1994, s. 21). Att orden förlorar sin betydelse kan alltså betraktas som ett sätt att peka på

den frihet som finns i att vara bortom orden, att existera utan att på en intellektuell nivå hänge sig åt

19



någon ideologi eller underkasta sig en institution. Jag kommer att återkomma till Ionescos 

ideologikritiska synsätt senare i den här studien. 

Berättarperspektivet är, vilket jag berörde tidigare, av betydelse för gestaltningen av 

alienation i texten. Handlingen är återgiven av en homodiegetisk berättare i första person. I 

Narrative fiction. Contemporary poetics skriver Shlomith Rimmon-Kenan: ''An unreliable narrator 

[...] is one whose rendering of the story and/or commentary on it the reader has reasons to suspect'' 

(Rimmon-Kenan 2002, s. 101). De främsta källorna till en berättares opålitlighet är hans begränsade

kunskap, hans personliga involvering i handlingen och hans problematiska värde-schema (ibid.). 

Berättarjaget i Enstöringen är en opålitlig berättare, eftersom den värld, som han skildrar är en 

subjektiv sådan, som färgas av personliga åsikter, vanföreställningar och visioner: ''Jag insåg att jag 

tänkte för mycket, jag som lovat mig själv att inte tänka alls, vilket är bra mycket klokare eftersom 

ingen i alla fall förstår någonting'' (Ionesco 1975, s. 32). Trots det fysiska avståndet till andra 

människor är det också på sin plats att påstå att hans upplevelse av alienation till stor del härrör ur 

ett mentalt främlingskap, vars främsta uttryck är den imaginära mur, som han visualiserar mellan 

sig själv och Gud: 

Jag tror att jag befinner mig vid den mur som stänger världen, glömmer det på andra sidan 
muren. Jag kan inte besluta mig för att ge mig av från muren. Det är kanske en sjukdom. 
Jag står kvar alldeles ensam vid murens fot. Alldeles ensam, som en idiot [---] Jag, jag gör 
ingenting annat än stirrar på muren och jag vänder ryggen åt mänskligheten (A.a, s. 48f).

Den här muren är någonting, som berättarjaget återkommer till i texten: ''Kanske ger den efter? Hur 

skall jag förklara detta för mig själv: lutad mot muren, se allt störta samman?'' (A.a, 81) Senare i 

texten uttrycker berättarjaget en längtan efter att återfå en normal relation till sig själv och andra 

människor: ''Men det fanns kärlek inuti mig. I själens källarvalv och fängelsehålor. Inlåsta. Portarna 

var stängda och jag hade ingen nyckel. [---] Jag kände en ånger utan gräns. Det måste få ett slut. Jag

hade startat illa [---] Om det ändå kunde börja om. Jag skulle ha velat börja om'' (A.a, s. 141). 

Samtidigt är han en allmänmänsklig representant för den universella ångesten, som alla människor 

bär på och som härrör ur medvetenheten om den egna dödligheten och den existentiella alienationen

inför Gud: ''Men framförallt är det denna oförmåga att fatta oändligheten [---] Född i skräck, i 

lidande, lever jag likaledes i skräck för slutet, sortin'' (A.a, s. 99). Den befrielse, som stundar är 

också ett uttryck för en allmänmänsklig längtan efter en lösning på den existentiella konflikten.
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                   Förverkligandet av revolutionen 

En gammal man kommer fram till berättarjaget, som står på det tomma torget, och påpekar att den  

revolution, som han tror sig nyligen ha betraktat skedde för två sekler sedan (A.a, s. 116) Det här 

inslaget kan tolkas som en anspelning på franska revolutionen, som hade sin början 1789 – drygt 

två sekler innan Enstöringen skrevs. I Politics, culture and class in the French revolution skriver 

Avery Hunt att Marx hade ett stort intresse i den franska revolutionens historia: ''Nevertheless, in all

of Marx's historical writings the Revolution served as a touchstone; it fostered the development of 

capitalism by breaking the feudal strangehold on the production, and it brought the bourgeoise as a 

class to power'' (Avery Hunt 2004, s. 4). Enligt Marx tolking var franska revolutionen borgerlig, 

eftersom dess ursprung och resultat var borgerligheten, en syn som har präglat marxistiska 

historikers återgivande av den franska revolutionens historia sedan dess (ibid.). Slutsatsen, som man

kan dra från inslaget med berättarjagets hallucination av revolutionen, som tillhör det förgångna, är 

att den verkliga revolutionen ännu inte har skett. 

Vid den här punkten i berättelsen börjar berättarjagets mentala hälsa att vackla och han 

framstår som desorienterad i tid och rum. Han träffar en servitris, som han inleder en romans med 

(Ionesco 1975, s. 116ff). Det intryck, som hon ger berättarjaget är en upplevelse av das 

unheimliche: 

Då jag vaknade före henne om morgonen erfor jag en djup glädje som jag inte hade känt på 
länge. Ett mycket avlägset minne, halvt klart, halvt dunkelt, halvt beskuggat, halvt i färg dök 
upp i mig. Det var något på gång mycket fjärran i tid och oerhört nära, mycket främmande och 
mycket välbekant, mycket sant och osant, det var... för länge sen, det var för länge sen 
(A.a, s. 119). 

I servitrisens närvaro tycker sig berättarjaget förnimma någonting, som han förlorade för länge 

sedan. Plötsligt meddelar servitrisen att hon lämnar berättarjaget. En av anledningarna är hans 

rikedom, att hon föredrar att arbeta och inte vill stå i tacksamhetsskuld till honom (A.a, s. 123). 

Eftersom berättarjaget nu själv lever en livsstil, där han befinner sig högt upp i samhällshierarkin 

och servitrisen är en enkel arbetare lägre ner i den här hierarkin måste de skiljas åt. En annan orsak 

till att servitrisen överger honom har att göra med den psykologiska alienationen och berättarjagets 

svårigheter att ha normalt fungerande relationer med andra människor: ''Hon tyckte det var svårt att 

leva tillsammans med en neurasteniker. Att sköta om mig, att hela tiden trösta mig var inte lätt, nej, 

det var det inte.'' ''Jag hade ägt lyckan alldeles intill mig'', säger berättarjaget. ''Ännu en gång hade 
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jag fuskat bort den'' (ibid.). Servitrisen blir en källa till alienation för berättarjaget, eftersom hon har 

förmågan att sända honom ännu djupare in i ensamheten, genom att först erbjuda honom en 

ljusglimt, en stunds frihet från främlingskapet och sedan beröva honom den här friheten. Hon får 

även spela rollerna av beskyddande moder, hushållerska och romantisk partner för berättarjaget. 

När hon står vid hans sida uppfattas hon som positiv: ''Hon var ganska söt, snarast liten. Hon hade 

långa ögonfransar, vackra mörka ögon, en lite kantig kropp'' (A.a, s. 122). Men när hon sedan 

bestämmer sig för att överge honom blir blotta åsynen av henne en källa till en upplevelse av das 

unheimliche för berättarjaget: ''Hennes ansikte hade förändrats, det var som ansiktet på en staty eller

som ett statyansikte, som gömmer på en hemlighet [---] Vi sade ingenting till varandra den kvällen 

heller. Jag vaktade på ett ord, en blick'' (A.a, s. 124). 

Efter att servitrisen har lämnat honom bryter en revolution ut på riktigt (A.a, s. 149ff) och 

berättarjaget isolerar sig fullständigt i sin våning: ''För min del beslöt jag att inte vänta längre. [---] 

Jag beslöt att barrikera mig mot hela världen'' (A.a, s. 161f). 

Berättarjagets ensamma tillvaro, som han själv tidigare i texten liknade vid en borgerlig 

sådan, är ett intressant och betydelsefullt inslag i Enstöringen. I Aktuella livsåskådningar Del 1: 

Existentialism, Marxism skriver författarna att den marxistiske teoretikern Engels menade att den 

borgerliga klassen har den kulturella, ekonomiska och politiska makten i den kapitalistiska 

samhällsformen. Det är också den borgerliga moralen som härskar i ett sådant samhälle 

(Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, Thorsén 1994, s. 151f). För berättarjaget innebär den 

borgerliga livsstilen en form av fångenskap, vilken kan förklaras mot bakgrund av Ionescos 

negativa inställning till den borgerliga realismen. Coe skriver i Ionesco att Ionesco, som dramatiker

tillhörde det absurdas teater, som bröt med den borgerliga realismen. I någon utsträckning kan 

samtliga av Ionescos dramer sägas vara en satir av det borgerliga, dess livsstil, dess språk och dess 

beteenden (Coe 1961, s. 11f). En sådan satir, eller kritik, kan utläsas i Enstöringen. 

Vid ett tillfälle sitter berättarjaget på en restaurang och lyssnar till ett samtal mellan två 

gäster och en servitris. Männen klagar på hur servitrisen utför sitt arbete och hon svarar: ''Jag är 

arbetare [...] Jag förtjänar mitt uppehälle i mitt anletes svett, medan ni bara pratar; ord, alltihop bara 

ord''. Atmosfären i rummet förändras, det är som att ''en fläkt av vrede dragit genom lokalen''. En av 

männen förolämpar servitrisen, berättarjaget försvarar henne, varpå en av männen utbrister: ''Din 

förbaskade lilla borgare'' och utdelar ett knytnävsslag i berättarjagets ansikte. Servitrisen torkar 

berättarjagets blödande näsa och säger: ''Det här är ingenting för er''. Strax därefter ger sig 

människorna i restaurangen ut på gatorna och griper till vapen (Ionesco 1975, s. 148f). Under den 
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våldsamma revolutionen befinner sig berättarjaget på en gata tillsammans med en äldre man av den 

lägre klassen. En gevärskula, som avlossas av en revolutionär, far rakt igenom berättarjagets hatt 

och träffar den äldre mannen. Mannens hustru får syn på makens döda kropp, vänder sig till 

berättarjaget och utbrister: ''Det är ert fel alltihop [...] Sabla borgare'' (A.a, s. 159). 

Ordet ''borgare'' är ett skällsord, som berättarjaget får höra vid flera tillfällen. Han har 

klättrat i samhällshierarkin, från att först vara en simpel löneslav lägre ner i samhällsstrukturens 

fångenskap till att leva högt upp i den, i en bekväm tillvaro inte helt olik den borgerliga klassens. 

Men den här tillvaron innebär också en ensamhet, eftersom befrielsen från samhällshierarkins lägre 

skikt också innebär en befrielse från gemenskapen med människorna. Senare i berättelsen försöker 

han att minnas den mänskliga gemenskapen, som han lämnade vid berättelsens början: ''Jag kände 

nästan vemod, saknad, då jag tänkte på forna tider. Ja, saknad efter den gamla krogen, apéritiferna 

med värden på husets bekostnad, med min gamle kamrat... Vad hette han? Jacques? Jacques, tror 

jag. Nej, Jacques var Luciennes man. Det var väl inte Pierre han hette?'' (A.a, s. 176)

Coe förklarar att det realistiska tonläget i litteraturen blir ett kulturellt uttryck för 

borgerligheten, men för Ionesco är borgerlighetens materiella verklighet endast en del av den totala 

verkligheten. För Ionesco är abstraktioner som drömmarnas frihet, det ologiska hos det 

undermedvetna och den klara insikten i det absurda lika mycket en del av verklighetens ultimata 

sanning, som realistiska och konkreta begrepp, exempelvis modern vetenskap, logik, upplysning 

och framsteg. Att reducera människan till blott den logiska, vetenskapliga och materiella aspekten 

av den mänskliga existensen är att underminera människans värdighet och förminska henne till en 

marionett (Coe 1961, s. 12). Revolutionen har förverkligats, som en lösning på den ideologiska 

konflikten, men den existentiella konflikten, som är av verklig betydelse, har fortfarande inte fått en

lösning. Den transcendens, som sker vid berättelsens slut, kan tolkas både som en lösning på den 

existentiella konflikten och som ett negativt sätt att förhålla sig till det realistiska tonläget i 

litteraturen. 

             Murens upplösning och transcendensen 

Tiden går. Månader förflyter, kanske år – berättarjaget är osäker på hur lång tid som har gått. Från 

sitt fönster ser han hur världen utanför raseras och så småningom börjar att byggas upp igen 

(Ionesco 1975, s. 165ff). Berättarjaget kommer slutligen till insikt om att det psykologiska 

fängelset, som han har levt i, är hans egen skapelse: 
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Inom det stora universella fängelset hade jag gjort mig ett mindre fängelse, måttbeställt. Jag 
hade gjort mig en vrå där jag kunde leva. Den var helt liten, det gjorde jag klart för mig. Men 
den passade mig åtminstone. En liten vrå, i den fängelsehåla som dolde det andra fängelset. 
Ett fängelse utan arbete (A.a, s. 167).

Berättarjaget reflekterar över sitt liv och allting, som han har varit med honom: ''Så många mörka 

passager, så mycket svarta fläckar [...] Här och där ett vagt ljus, ett halvljus i de beslöjade 

skuggorna. Det hade också varit revolutioner, inbördeskrig, knytnävsslaget som jag fått'' (A.a, s. 

178f). Minnesbilder av ett bortslösat liv ockuperar berättarjagets inre och han konstaterar, nästan 

som en bekännelse av ansvar: ''Summa summarum: allt skulle ha varit bra om jag haft förstånd att 

fylla varje sekund'' (A.a, s. 180). Det psykologiska fängelset är delvis skapat av hans mauvaise foi: 

''Det var 'vad tjänar det till' som hade hindrat mig från att njuta av livet'' (A.a, s. 140). Fångad i ett 

livslångt tillstånd av passitivitet har han ''låtit livet rinna bort'', som han själv uttrycker det. 

En dag väcks berättarjaget av fågelkvitter och ser att ett stort, blommande träd har växt 

ända upp till hans fönster. Portvakterskans dotter, som övertog den äldre kvinnans roll, knackar på 

och kommer in. Berättarjaget noterar att hon redan har åldrats och blivit gammal. Hon påpekar att 

det inte finns något träd och när berättarjaget tittar ut igen ser han att trädet är borta. Senare står 

berättarjaget vid ett fönster och känner hur en skälvning går genom murarna och taken, som 

upplöses (A.a, s. 181ff).  

De förlorade sin fasthet, de blev, tyckte jag outsägligt sköra. De var bara allt genomskinligare 
slöjor, skuggor, försvinnande töcken [---] Dörrarna öppnade sig. De såg ut som två stora portar 
[---] Allt blev lysande. Ett träd fullt av blommor och blad steg fram. Sedan ett till. Ett till. Många. 
En lång allé. Längst bort ett sken, starkare än dagsljuset (A.a, s. 183).  

Rummet förvandlas till en äng med vackert gräs och blå och vita blommor, som skälver. En 

silverstege, som försvinner in i den blå himlen, svävar vid sidan av en stor buske. Skenet från 

busken är starkt, men skadar inte hans ögon. ''Trädgården närmade sig, omgav mig, jag var en del 

av den, jag var mitt i den'' (A.a, s. 184). Plötsligt försvinner stegen, busken och träden. Men något 

av det ljus som har genomträngt berättarjaget finns kvar, vilket han tar som ett tecken (ibid.). Här 

slutar berättelsen. Visionen kan tolkas som att den relaterar till ett bibliskt bildspråk. Trädgården 

kan relateras till Edens lustgård, det ursprungliga paradiset: ''Och Herren Gud planterade en lustgård

i Eden österut och satte i den människan, som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags 

träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i 
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lustgården, liksom kunskapens träd på gott och ont'' (Bibel 2000 1998, 1 mos. 2:8-2:10). Busken 

kan relateras till det avsnitt i Gamla Testamentet, där Herrens ängel visar sig för Mose i form av en 

brinnande buske: ''Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en 

buske. Han såg att busken brann av elden, och att busken ändå inte blev förtärd. Då tänkte Mose: 

''Jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp'' (A.a, 2 

mos. 3:1-3:4). Buskens förekomst i visionen kan tolkas som en antydan om Guds existens. 

I Understanding Eugene Ionesco skriver Lane att drivkraften för många av Ionescos 

karaktärer är en vision av paradiset. De befinner sig på en resa, där målet är att återvända till ett 

ursprungligt tillstånd av nåd: ''The garden of Eden to which Ionesco and many of his characters 

would like to return is timeless and resembles nothing so much as La Chapelle- Anthenaise, the lost 

paradise where he spent the happiest years of his childhood'' (Lane 1994, s. 20) Enligt Lane är 

Enstöringens berättarjag ett tydligt exempel på den här längtan efter paradiset (ibid.), en längtan, 

som vid berättelsens slut kulminerar i en vision av Edens lustgård. Här är det också lämpligt att 

återanknyta till Freuds text ''The Uncanny'', eftersom Freud skriver om hemkomsten i sin text. Freud

ger ett exempel på en upplevelse, som ofta inger män en känsla av das unheimliche: ''It often 

happens that male patients declare that they feel there is something uncanny about the female 

genital organs'' (Freud 1919, s. 15). En sådan upplevelse har berättarjaget, när han betraktar 

servitrisen: ''Ibland gjorde hon mig rädd. Jag var sömnlös en natt och hon sov med en lätt snarkning,

linnet uppdraget och åtskilda ben. Det kvinnliga könet har alltid tyckts mig vara ett slags sår i 

magens botten mellan låren'' (Ionesco 1975, s. 118) Freud skriver: 

This unheimlich place, however, is the entrance to the former heim [home] of all human beings, 
to the place where everyone dwelt once upon a time and in the beginning. There is a humorous 
saying: ''Love is home-sickness''; and whenever a man dreams of a place or a country and says 
to himself, still in the dream: ''this place is familiar to me. I have been there before'', we may 
interpret the place as being his mother's genitals or her body (Freud 1919, s. 15).

Tidigare i texten beskrev berättarjaget rädslan för döden, som en rädsla för att upplösas av intet, av 

''det ännu ej skapades bottenlösa svalg'' (Ionesco 1975, s. 127). Senare beskriver han det kvinnliga 

könet på ett liknande sätt, som ''något av ett svalg [...] Det hade alltid ingivit mig medlidande och 

fruktan: ett svalg, ja, det var vad det var. Jag täckte sakta över henne'' (A.a, s. 118). I Understanding

Eugene Ionesco skriver Lane att dödens oundviklighet är en konstant orsak till ångest för Ionesco. 

Hon sammanfattar hans inställning till livet, genom att citera hans egna ord (från Entre la Vie et le 

rêve): ''The meaning of our existence is that we are here in a state of astonishment and that we are 
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made for death'' (Lane 1994, s. 20). Berättarjaget beskriver sin förundran på följande sätt: ''Men 

framförallt är det det där, den där häpnaden över att jag existerar, att någonting alls existerar'' 

(Ionesco 1975, s. 99). Han beskriver också en rädsla för döden, som uppstår samtidigt som 

häpnaden: ''Jag sitter i en otrolig, omöjlig, helvetisk fälla mellan två fruktansvärda tilldragelser'' 

(ibid.) Kvinnans kön, som berättarjaget upplever som das unheimliche, kan alltså sägas vara 

ingången till det hem, där berättarjaget vilade i trygg omedvetenhet, innan han av modern försköts 

ut i existensen – och att existera innebär att leva i ett tillstånd av förundran, men med den 

plågsamma insikten om att döden är oundviklig. På det här sättet blir modersfiguren både en källa 

till liv och en dödsbringare för berättarjaget. Samuel Beckett, en annan dramatiker inom det 

absurdas teater, sammanfattar människans tragiska insikt med Pozzos ord (från andra akten i 

Waiting for Godot): ''They give birth astride of a grave, the light gleams an instant, then it's night 

once more'' (Beckett 2006, s. 82). 

Den händelse, som föregår visionen, är att berättarjaget minns sin mor, ''späd, grått hår, grå 

klänning, grått ansikte, och hennes ambition att jag 'skulle komma någon vart' '' (Ionesco 1975, s. 

178). Hennes gråa uppsyn och krävande, tyngande personlighet står i tydlig kontrast till den 

färgglada och upplyftande visionen av trädgården. I början av den här analysen förklarade jag hur 

berättarjagets fars död innebar att modern övertog de dömande, auktoritära egenskaper, som 

traditionellt sett är förknippade med faderns (Gud i 1:a mosebok) föräldraroll och att moderns roll i 

att placera berättarjaget i löneslaveriet representerade hur hon fördrev berättarjaget från det 

ursprungliga hemmet, Edens lustgård: ''Och Herren Gud förvisade honom ur Edens lustgård, för att 

han skulle bruka jorden, varav han var tagen'' (Bibel 2000, 1998, 1 mos. 3:22-3:24). Enstöringen 

kan alltså läsas som en allegori för människans hemkomst (heimkehr) till det paradis, från vilket 

hon en gång förvisades av en dömande och auktoritär Gud. Det här ursprungliga paradiset är 

någonting, som berättarjaget tidigare endast har kunnat ana, som ett vagt minne av en plats som en 

gång var hemma, men som han sedan var främmande inför. 

Tidigare använde jag mig av Camus roman Främlingen i jämförelse med Ionescos 

Enstöringen. Efter konfrontationen med prästen finner Meursault sin försoning i ''världens ömma 

likgiltighet'': ''När jag upplevde den så lik mig själv, ja så broderlig, kände jag att jag hade varit 

lycklig och att jag var lycklig igen'' (Camus 2013, s. 150). I kapitlet ''De romanska litteraturerna'' 

(från Litteraturens världshistoria. Efterkrigstiden. Red. Sven Rinman) beskriver Michael Olsen 

Meursaults person på följande sätt: ''Meursault är i stånd att spontant njuta av tillvaron, att gå fullt 

och helt upp i sina sinnesintryck''. Han är en ''ögonblicksmänniska präglad av livet här och nu, solen
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och havet, och utan metafysiska anfäktelser'' (Olsen 1991, s. 26). Meursault är ett uttryck för Camus

ateistiska världssyn, men i hans benägenhet att leva för och vara fullt närvarande i stunden finns 

också en sorts transcendens, som uppstår i ''ögonblickets sinnligt förnimbara evighetsupplevelse'' 

(ibid.). Vid den punkt i berättelsen, där Enstöringens berättarjag finner evigheten genom en 

metafysisk transcendens, går Meursault in i evigheten genom en total sinnlig närvaro i ögonblicket. 

Han vill känna sig levande in i det sista: ''För att allt skulle fullbordas, för att jag skulle känna mig 

mindre ensam återstod det mig bara att önska att det kom många åskådare på dagen för min 

avrättning, och att de hälsade mig med hatiska skrik'' (Camus 2013, s. 150).

Det finns en skillnad i Meursaults och Enstöringens berättarjags sätt att förhålla sig till 

döden, vilken kan förklaras mot bakgrund av Camus helt ateistiska livsåskådning och Ionescos, som

inte avfärdar tanken på att det kan finnas någonting mer utanför människans till synes meningslösa 

existens. Meursault uttrycker på ett klart och tydligt sätt Camus ateistiska världssyn vid 

Främlingens slut: ''Men jag var säker på mig själv, säker på allt, säkrare än han, säker på mitt liv 

och säker på denna död som skulle komma. Ja, jag hade bara detta. Men jag hade åtminstone lika 

mycket grepp om den sanningen som den hade om mig'' (Camus 2013, s. 147f). I sitt filosofiska 

verk Myten om Sisyfos skriver Camus: ''Konsten kan inte få bättre tjänare än en negativ tanke. En 

sådan dunkel och förödmjukad tanke är lika nödvändig för skapandet av ett stort verk som svart är 

nödvändigt för vitt''. En absurd skapare, menar Camus, skapar ''för ingenting'', ''han skall ge färg åt 

tomheten'' (Camus 1986, s. 92). Meursault kan försona sig med sin egen dödlighet, eftersom han 

hela tiden har varit medveten om att det absurda liv, som han har levt var ett försök att ingjuta 

mening i en existens, som egentligen endast är tomhet: ''Vad betydde andras död för mig, en mors 

kärlek, vad betydde hans Gud för mig, liven som man valde, ödena som man utsåg, eftersom ett 

enda öde skulle utse mig själv och med mig miljarder privilegierade vilka på samma sätt som han 

sade sig vara mina bröder'' (Camus 2013, s. 148).

I Ionescos roman är berättarjaget också medveten om det absurda i människans existens, 

men godtar inte Camus helt ateistiska synsätt. Han drivs av en djupgående längtan efter att få 

återvända till det bibliska paradiset. En fördjupad förklaring till den transcendens, som berättarjaget 

upplever vid slutet på Enstöringen, finns i Ionescos inställning till utopins och det evigas 

problematik. 
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       Utopins och det evigas problematik

I Ionesco skriver Coe att det vid den tidpunkt, då Ionesco var verksam i Frankrike, räckte att en 

konstnär var revolutionär i formen, för att kritiker skulle anse att han var politiskt tillhörande 

vänstern. Ionesco var en avantgardekonstnär och därför automatiskt motståndare till 

etablissemanget (Coe 1961, s. 79). Den revolution som det talas om kan dock, trots att den i den här

studien är analyserad i en marxistisk-kapitalistisk kontext med den revolutionära polen som 

utgångspunkt, i Ionescos idévärld sägas handla om en revolutionerande förändring i människans 

mentalitet, som kommer att leda till en motsvarande förändring av samhällsstrukturen. Ionesco hade

en kritisk inställning till ideologins plats i teatern: ''A committed theatre is dangerous – exceedingly 

dangerous. It leads directly to the concentration camp'' (A.a, s. 85). ''Committed'' kan i den här 

kontexten tolkas, som hängiven till en politisk ideologi. Coe skriver att Ionescos uttalande ''all 

ideologies are aggressive, even the most revolutionary'' kan läsas med de historiska grymheter, som 

präglade Europa under den första halvan av 1900-talet i åtanke (ibid). Ett sådant ideologikritiskt 

synsätt kan utläsas i Enstöringen: 

För några år sedan när jag satt och åt på en restaurang i närheten av kontoret hörde jag en 
annan student prata med en motsträvig kamrat, och vidhålla att om nazisterna vunnit kriget 
skulle deras rasteorier, deras biologi, deras ekonomiska teorier ha visat sig vara riktiga och 
ha givit upphov till en kultur precis lika välgrundad som den marxistiska visionen av biologi 
och ekonomi. [---] Efter min sjunde aperitif insåg jag att det finns varken verkligt eller overkligt, 
sant eller osant. Alla filosofier och alla teologier är bra eller dåliga om man så vill eller om 
man inte vill (Ionesco 1975, s. 76f).

Den här ideologikritiska ståndpunkten är gemensam för Ionesco och Camus. Den utopi, som 

revolutionen vill frambringa, är en marxistisk sådan, som kan beskrivas med Kolakowskis ord (från 

Main currents of Marxism: Its origins, growth and dissolution, kapitlet ''Herbert Marcuse: Marxism 

as a totalitarian Utopia''): 

Marxism [...] contains a romantic strain – a yearning for the lost values of 
pre-industrial society, for unity between man and nature and direct communication 
between human beings, and also the belief that man's empirical life can and should 
be reconciled with this true essence. But Marxism is not itself if it is stripped of all 
other elements than these, including its theory of the class struggle and all its scientific 
and scientistic aspects (Kolakowski, läst 2015-01-19, s. 415) Marx thought that the 
perfect society of the future would be so constituted that each individual would treat 
his own powers and abilities as direct social forces, thus removing the conflict between 
indivual aspirations and communal needs (A.a, s. 407) 
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Men en sådan utopi är inte helt problemfri. Kolakowski beskriver Herbert Marcuse kritik av 

Sovjetunionen, som blev resultatet av strävan efter en marxistisk totalitär utopi: 

In Soviet Marxism he sharply criticizes Marxist state doctrine and claims that the 
system based upon it is not a dictatorship of the proletariat but a method of speeding 
up industrialization by means of a dictatorship over the proletariat and peasantry, the 
Marxist ideology being skewed for its purpose. He realizes the primitive intellectual 
level of the Soviet version of Marxism and the fact that it serves purely pragmatic aims 
(A.a, s. 414). 

Coe skriver att Ionesco inte är helt neutral i ideologiska frågor, men menar att han i första hand 

drivs av en ''thirst for the absolute''. Även om en politiskt motiverad revolution frambringar ett 

utopiskt samhälle kommer människan i den här utopin fortfarande att brottas med existentiella 

frågor: döden, det absurda och tristess. Dessa frågor kommer att vara ännu mera framträdande i 

utopin, där människans ekonomiska och sociala problem är lösta (Coe 1961, s. 99f). De här dragen 

är också tydliga i Ionescos enda roman, Enstöringen. Löneslaven får möjligheten att leva i en 

utopisk verklighet, fri från ekonomiska bekymmer och samhällets krav. Men inte ens i den här 

utopin är han fri, eftersom han fortfarande måste brottas med existentiella frågor och alienationen 

inför Gud. Betydelsen av den existentiella konfliktens lösning förklaras av berättarjaget på följande 

sätt: 

Kanske alla andra gick med samma ångest. Då är det genom handlingar de finner botemedlet. 
De älskade inte livet, eftersom de revolterade mot det. Lyckligtvis var samhället ruttet. Vad 
skulle de ta sig till om de en dag hade ett bra samhälle? Det skulle de inte kunna revoltera emot 
och då skulle anledningen till ångesten visa sig i hela sin nakenhet, i hela sin hemskhet. Hos mig 
fanns ångesten och inget samhälle kunde bota den (Ionesco 1975, s. 140). 

Alla människor bär på samma existentiella ångest och revolten mot samhället blir ett sätt att tränga 

undan den här ångesten. Den existentiella konfliktens betydelse förminskas och tyngdpunkten 

förflyttas till den ideologiska, som är lättare att lösa. Ionesco bekräftar själv den här innebörden av 

Enstöringen i Entre la Vie et le rêve (översatt från franska och citerat i Lanes Understanding 

Eugene Ionesco): 

In The hermit I created a narrator who is in conflict with history, or who rather lives in parallel 
to history. History and politics try futilely to solve or to mask the fundamental problem of our 
condition, because they cannot answer these questions: What am I doing here? Why am I here? 
What is this world that surrounds me? ( Lane 1994, s. 182)
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Slutet på Enstöringen vill visa på betydelsen av de fundamentala, allmänmänskliga frågor, som 

Ionesco ställer och som utgör grunden för den konflikt i berättelsen, som är av verklig betydelse: 

Den existentiella. Det finns också en sorts gåtfullhet i slutet, eftersom visionen av paradiset 

försvinner. Ändå ser berättarjaget det här som någonting positivt: ''Något av det ljus som hade 

genomträngt mig förblev. Jag tog det som ett tecken'' (Ionesco 1975, s. 184). Ett tecken på vad då? 

Att det finns någonting mer utanför människans till synes meningslösa tillvaro, att livet i slutändan 

inte endast var tomhet. 

    

Den relativa och den absoluta verkligheten 

Jag hade fått nog av blodiga horisonter, av teatraliska eller filmaktiga ruiner, av uppträden 
som skulle komma att göda en hel litteratur, tiotusentals böcker. Dessutom var det inte slut. 
Det skulle pågå i åratal, åratal med blåögt hopp i slutet, förstås. Lågorna från eldsvådorna 
och den tunga röken hindrade mig från att se det kosmiska fängelsets stjärnströdda himmel. 
Vad är det för orientalisk, arabisk tror jag, saga som berättar att bakom, ovan himlataket, 
ovan denna kupa finns ett strålande ljus som vi ser som stjärnor genom hålen? 
(A.a, s. 161f)

I den diegetiska världen finns två verkligheter, som existerar parallellt med varandra: Världens 

relativa verklighet och den absoluta, metafysiska sfären. Världens relativa verklighet är bunden till 

ett linjärt tidsförlopp, som leder till döden som det ofrånkomliga slutet, vilket ger upphov till 

berättarjagets upplevelse av existentiell ångest. Berättarjaget eftersträvar den transcendenta sfären, 

där tidens och rummets begränsningar upplöses i en beständig, absolut verklighet. ''Kanske tidens 

gång skulle slå sig samman med evigheten'', säger berättarjaget. ''Jag rörde vid husväggarna, medan 

jag tog några steg för att erfara deras hårda och kompakta verklighet. Kanske de båda 

verkligheterna identifierar sig med varandra. Kanske allt detta, hela världen är en oupplöslig 

verklighet eller höljet till den absoluta verkligheten. Bara en ridå som döljer den'' (A.a, s. 128). 

I Enstöringen ställer Ionesco det relativa mot det absoluta och tycks vilja skildra hur 

betydelselös världen är i förhållande till det eviga. Berättarjaget upplever sig själv vara omgiven av 

skugglika människor, som lever i ett tillstånd av vaken sömn: ''Jag var den enda som var gripen av 

panik, av en ständig panik, dag efter dag, timme efter timme, minut efter minut, en mardröm, men 

jag skall vakna, jag skall återfinna den verklighet som rör sig bakom det som rör sig'' (ibid.). Den 

relativa verkligheten, som berättarjaget befinner sig i, är en förgänglig sådan och dess flyktighet 

lämnar endast kvar minnen av ständigt försvinnande ögonblick. Berättarjaget upplever den här 

flyktigheten, som en sorts existentiell paradox: ''Det jag upplevat – hade det varit verkligt eller 
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inbillat? Det fanns inte längre. Kanske hade det aldrig funnits. Hur skulle jag kunna vara säker på 

att minnena var annat än drömmar, fantasier?'' (A.a, s. 129) Här skiljer sig Enstöringens berättarjag 

från Främlingens Meursualt. Meursault finner sin försoning och en sorts transcendens i 

''ögonblickets sinnligt förnimbara evighetsupplevelse'', samtidigt som Ionescos berättarjag söker 

evigheten i den översinnliga sfären, som existerar bortom det flyktiga ögonblicket. 

I början av den här studien presenterade jag dess syfte som ett utforskande av hur 

alienationen gestaltas i Enstöringen. Den huvudsakliga frågeställningen var: Hur gestaltas och 

förmedlas ett intryck av alienation i romanen? För att precisera frågeställningen formulerade jag tre 

följdfrågor, som jag nu avser besvara. 

a) På vilka sätt bidrar konfliktstrukturerna i texten till att frammana ett intryck av 

alienation? Berättarjagets upplevelse av alienation har sin grund i konflikter. Den grundläggande 

strukturen i konflikterna är att han ställs inför en främmande makt, som styr hans liv och skapar 

hans utsatta situation. Den främmande makten kan vara den kapitalistiska samhällsformen och dess 

klasser eller Gud. I fallet med den psykologiska konflikten handlar det dock inte om en yttre makt, 

utan om berättarjagets inre verklighet, vars beskaffenhet skapar konflikter inom honom och därmed 

svårigheter i hans sätt att förhålla sig till andra människor; han är en främling både inför sig själv 

och andra. Sammanfattningsvis kan konflikterna sägas vara resultatet av förhållandena i den fysiska

verkligheten, knutet till fenomen i den här verkligheten och i berättarjagets sätt att förhålla sig till 

andra människor och till den svåråtkomliga absoluta verkligheten. 

b) Vilka textstrategier används för att gestalta berättarjagets alienerade belägenhet och 

upplevelse av alienation? Språket är den främsta textstrategin, som Ionesco använder sig av, för att 

gestalta alienation. Språkets sammanbrott blir ett sätt att skildra berättarjagets oförmåga att förstå 

omvärlden och de fundamentala, existentiella frågorna, som han brottas med: Varför är jag här? Vad

är meningen med min existens? Även om berättarjaget ibland interagerar med människor i den yttre

världen blir språket också en barriär, som hindrar honom från att skapa autentiska band till andra 

människor. Den sparsamma dialogen får lämna plats för en nästan konstant inre monolog, som 

skapar den värld som skildras i berättelsen – en värld, som till stor del är en subjektiv, inre sådan. 

Språkets sammanbrott representerar inte endast svårigheter i berättarjagets sätt att förhålla sig till 

den yttre världen, utan är även ett uttryck för berättarjagets inre, språkligt konstruerade verklighet, 

som präglas av ett fundamentalt, mentalt främlingskap: 

Jag vande mig vid lågorna, de intresserade eller förströdde mig inte längre. Det var det inre 
landskapet som förkrossade mig. Hela mitt förflutna rullade upp sig inför mina ögon, ett öde 
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landskap, en öken utan oaser. Eller snarare en frusen öken. Från den ena horisonten till den 
andra – dessa himlakupans kanter – ingenting, inte en blomma, ibland torra jorden, ibland 
damm, ibland gyttja (A.a, s. 140f). 

c) Av vilken art är den alienation, som gestaltas i romanen? Och varav beror alienationen? 

Sammanfattningsvis kan tre former av alienation tydas i Enstöringen: den ideologiska, som har med

människans förhållande till samhället att göra, den psykologiska, som har med människans inre 

verklighet att göra, och den existentiella, som har med människans förhållningssätt till döden och 

efterlivet att göra. De här olika formerna av alienation härrör ur konflikter mellan berättarjaget och 

den kapitalistiska samhällsformen och dess klasser, ur konflikter i berättarjagets inre verklighet och 

ur den konflikt, som är människans upplevelse av det absurda. De två förra formerna av alienation 

tillhör dock den obeständiga, relativa verkligheten och är betydelselösa i förhållande till den 

existentiella alienationen. Den existentiella alienationen kan endast få en lösning genom en tydlig 

insikt i den beständiga, absoluta verkligheten, som existerar bortom den förgängliga världen, som 

består av flyktiga och ständigt försvinnande ögonblick.
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