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Sartre og den politiske praksis 

1. Det er Sartres politiske handlen snarere end hans politiske 
tænkning, der er emnet for disse noter. De handler om hvordan han 
bedomte den historie, han oplevede, hvordan han valgte sin rolle og 
hvorfor, hvem han tog parti for for, og hvem han tager parti for i 
dag. Det er en begrænset undersogelse, der er vilkårlig for så vidt 
s o k  den politiske side er uadskillelig fra helheden i den franske 
filosofs teoretiske arbejde. Dette skyldes ikke, at  en hvilken som 
helst filosofi også er ideologi, bevidsthed eller falsk bevidsthed om 
samfundet, men at Sartres teoretiske arbejde netop er  en refleksion 
over, hvordan mennesket indfoler sig og handler i historien. 
Situation, projekt, frihed, fremmedgorelse, vold - de sartre'ske 
temaer - er det begrebsmæssige materiale, der ligger bag hans valg, 
som til stadighed peger tilbage til disse begreber. 

Og dog viser også dette materiale sig snarere at  være et resultat af 
behovet for politisk handlingsorientering i bred forstand, end en 
ren teoretisk konstruktion, hvorpå man i anden omgang kan bygge 
en praksis. Sartres tznkning er  både en reaktion mod ignoreringen i 
det franske kulturelle miljo af det hegelske venstre og en reaktion 
mod arbejderbevzgelsens positivistiske tilbojeligheder - begge dele 
mener han er afvzbnende. Sartre er fuldstændig klar over dette, når 
han siger, at han har villet give marxismen en afgorende 
kursændring i 'antideterministisk' retning. Når han siger 
'marxisme', er det denne kultur han tznker på, altså det som Marx 
er  blevet til i det kommunistiske og ikke-kommunistiske venstres 
praksis, også i deres teoretiske praksis, snarere end der er tale om en 
rekonstruktion af og en fornyet overvejelse over Marx' udvikling i 
sin tid, som Sartre kun har haft forholdsvis lidt interesse for - måske 
mindre interesse end det havde vzret nodvendigt. Det er jo ikke 
vanskeligt i teksterne a t  efterprove graden af Sartres 'marxisme', 
eller rettere hvor meget han har forstået, hvor meget han har taget 
til sig eller afvist af Marx,' men man bliver alligevel nodt til -og  det 
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gælder også dem, der er overbevist om, at man ikke kan genfinde 
tråden i den vestlige revolution uden at vende tilbage til Marx - at 
konstatere, at en sådan tilgang til Sartres tekster grundlæggende er 
steril. En del af de teoretiske kampe, Sartre farer mod den 
'marxistiske' determinisme hidrarer givetvis fra en diskutabel 
læsning af Marx - men hvad gar det? De farer til konklusioner, der 
ikke kan kaldes 'marx'ske' - men hvad gar det? Det er den politiske 
orientering, der er styrende for disse kampe, behovet for at genfinde 
friheden og engagementet som teoretisk perspektiv. Dette 
perspektiv har Sartre falt var forkrablet eller fornægtet - med rette 
når det gælder 'marxismen', med urette, når det gælder Marx. Selv 
når man gennem en nadvendig politisk-filologisk restaurering giver 
Marx hvad der tilkommer Marx, står der stadig et opgar tilbage 
med den II. og den III. Internationale, med mindre man helt enkelt 
vil slette dem af historien som en hændelig fejltagelse; og det er i 
forholdet til disse bevægelser Sartre arbejder på at definere sit 
begrebsunivers og faler behov for at 'komplettere' eller 'integrere' 
marxismen, eller forandre den. 

Det er altså det politiske mål og den historiske karakter af hans 
tænkning, der i sidste ende er den mest seriase nagle til forståelse af 
dens betydning. Og i dette lys er en udskillelse af den Sartre, der 
handler politisk, tager parti og indtager en holdning, fra resten af 
hans arbejde mindre vilkårlig end det kunne se ud ved farste 
ajekast. Ikke alene fordi den politiske handling har sin særlige 
dimension og sit selvstændige område, hvor den teoretiske 
opfattelse udkrystalliseres og gennem indgriben i det faktiske sætter 
sin teoretiske gyldighed på prave. Men også fordi spargsmålet om 
politisk aktivitet, om at tage parti, fremtvinges af de sociale kon- 
flikters dynamik her og nu. Dette spargsmål afgares ikke blot og 
bart i filosoffens bevidsthed, men i forhold til konflikten, inde i 
denne. Der er tale om et projekt, der konfronterer os med andre 
projekter, og som uundvigeligt stilles på prave hvad enten det aktivt 
stader mod underordningens inerti, eller det er henvist til at 
genspejle den og indgå i den. 'Problemet - siger Sartre til Camus i 
1952 - er ikke at vide om historien har en mening eller ej, og om vi 
kan nedværdige os til at tage del i den eller ej; vi står alligevel i den til 
halsen. Problemet er at forsage at give den den retning, der 
forekommer os rigtigst, og ikke afvise at give vores bidrag, hvor 
beskedent det end måtte være, til nogen af de aktioner, der har brug 
for det. Ikke nok med det, men det er unyttigt at diskutere, hvorvidt 
der er værdier, der står over historien - hvis der er det, så viser de sig 
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