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Det började som det ofta gör. Med ett minne. En skärva. I det här fallet ett foto. 
Bilden måste ha tagits i slutet av sextiotalet i Wortel, en liten by nära Hoogstraten, i mina farföräldrars 

trädgård. Under några år gifte sig den ene efter den andre av min far och hans syskon, och det firades alltid 
med en mottagning i trädgården till det hus de vuxit upp i. Fotot visar min redan ganska gamla farmor 
Theresia Van Breda på en sådan fest, i blommig klänning och på väg att ta upp något ur sin handväska. 
Tydligt roat, nästan lite illmarigt, tittar hon på mannen bredvid henne. En skrattande präst med stärkt krage 
som ser ut att ha en obekymrad syn på livet och håller en cigarett mellan fingrarna. 

Jag hade sett honom tidigare. På en skakig Super 8-film från någon bröllopsfest skymtar han med dålig 
skärpa, när han skrattande sticker fram huvudet bakom ett hörn. Först när jag fick se fotot frågade jag min 
far vem den där mannen egentligen var. Han visade sig vara min farmors älsklingskusin. Hennes betrodda. 
När min farmor hade något problem skickade hon efter prästen. Det hände inte ofta, men när det verkligen 
behövdes fanns han där. Och han var alltid med när något skulle firas. 

Exakt vad den där prästen sysslade med kunde min far inte säga. Det var något med filosofi på Leuvens 
universitet. Han reste sig, gick bort till ett skåp och började rota i en stor kartong. En av min fars många 
egenheter är hans ivriga samlande. Efter några minuter låg prästens sorgbrev på bordet. Då fick han också 
ett namn: Herman Leo Van Breda. Han hade överlevt min farmor med knappt tre år. Dödsannonsen innehöll 
en imponerande uppräkning av officiella hedersbetygelser från Västtyskland, Nederländerna, Belgien och 
Israel. Plus ett hedersdoktorat och ett erkännande av hans insatser som ”motståndskämpe” under andra 
världskriget.  

Min släkt hade tydligen frambringat en hjälte. Vad han hade gjort för att förtjäna allt detta kunde dock 
ingen riktigt säga. Det gick bara att konstatera att han hade existerat. 
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De är judar. Tre judar. Judar som lever i en tid när man inte kan undgå att nämna det, även 
om man skulle vilja. 

I timtal sitter de och diskuterar och dricker. Om Hitler pratar de. Om vilken roll 
Österrike ännu kan spela. Om vad England ska göra ifall det blir ett stort krig i Europa. Om 
litteratur. Om sionism och vad det innebär att vara jude. Och om pengar. Under tiden sätter 
de i sig stora mängder alkohol.  

Den förste, Stefan Zweig, är en av sin tids mest populära österrikiska författare. Hans 
noveller, romaner, historiska porträtt och biografier säljer i enorma upplagor. Han är ”jude 
av en slump”, kommer från en välbärgad familj som inte har gett honom någon religiös 
uppfostran. När nationalsocialisterna kom till makten i Tyskland och också fick mer 
inflytande i Österrike beslöt han sig för att lämna sitt hus i Salzburg och resa till London. 
Huruvida han känner sig som jude är inte längre relevant, politiken avgör att han är det. Nu, 
hösten 1937, är han tillbaka i sin huvudstad Wien på det som ska visa sig vara hans sista 
besök. 

Också Joseph Roth har nyss återvänt. Han bor och arbetar numera som flykting i Paris. 
En föreläsningsturné låter honom ta avsked av den stad där han studerat och efter första 
världskriget inledde sin journalistbana, med texter som han undertecknade med Röde Joseph. 
Wien var huvudstad i Österrike-Ungern, dubbelmonarkin som försvann 1918 och som Roth 
längtar tillbaka till. Vid den här tidpunkten är han en av de bäst betalda tyskspråkiga 
journalisterna och har redan skrivit en rad romaner som framför allt efter hans död kommer 
att bli klassiker. Med Job och Radetzkymarschen har han gjort sig ett namn, men han är inte på 
långa vägar så populär som Zweig. Han har bott på hotellrum i flera år, försörjer sin fru som 
är inlagd på mentalsjukhus och dricker mer än vad någon människa mår bra av. Förskotten 
från förläggare och uppdragsgivare räcker inte längre till att upprätthålla hans livsstil. Stefan 
Zweig är full av beundran för sin tretton år yngre vän Roth och sticker regelbundet till honom 
lite pengar. 

Eftersom de nu är i staden båda två har de stämt träff i baren på Hotel Bristol. Zweig har 
ringt Soma Morgenstern också. Morgenstern är Roths äldsta vän, och dessutom har de en 
judisk uppväxt i Galicien gemensamt – även om de inte lärde känna varandra förrän i Wien. 
Också Morgenstern kombinerar litteratur med journalistik, och han bor kvar i Wien med fru 
och barn. Sedan de två vännerna råkade i gräl i oktober 1934 (Morgenstern anklagade Roth 
för plagiat) har de inte skrivit till varandra eller träffats. Genom ett telefonsamtal lyckas 
Zweig sammanföra dem igen och få dem att försonas. 

Under de här höstdagarna 1937 äter och dricker de tre vännerna för att stävja sin 
misströstan och förtvivlan, på barer och restauranger runtom i staden. När Zweig under en 
taxiresa till en restaurang berättar att han har varit hos sin vän Sigmund Freud begriper Roth 
ingenting. Roth förstår sig inte på Freud, han tycker att den berömde psykiatern från Wien är 
en torrboll. Zweig hävdar bestämt att Freud visst har humor, det har han verkligen. Roth 
måste läsa hans essä om humor, det är mödan värt enbart för alla skämt den innehåller. Det 
bevisar ingenting, invänder Roth. Att man förstår ett skämt innebär inte att man har något att 
säga om humorns väsen.  

Någon nämner Henri Bergson, den franske filosofen som skrev den inflytelserika boken 
Skrattet om humor 1901, och plötsligt blir också Zweig lite filosofisk; han leder in samtalet på 
den situation de alla tre befinner sig i och grubblar högt. Kan man inte trösta sig lite med att 
så framstående personer som Bergson och Freud, två av samtidens viktigaste tänkare, är 
judar? Morgenstern har hittills hållit sig avvaktande, men nu ger han sig in i diskussionen. 
”Om det är till någon tröst skulle jag vilja lägga till två namn: Edmund Husserl och Georg 
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Simmel. Alltså inte två, utan fyra.” Zweig funderar lite på om sociologen och filosofen Georg 
Simmel är så viktig egentligen. Det tycker han inte. Sedan säger han: ”Jag kan inte begripa 
hur jag kunde glömma Husserl.” 

 
*** 

 
De är judar. Tre judar. 

Bergson, en filosof som fick Nobelpriset i litteratur 1927. Freud som har lagt grunden till 
psykoanalysen och skaffar sig entusiastiska anhängare och bittra fiender med samma lätthet. 
Och Husserl, som får Stefan Zweig att gräma sig för att han inte genast tänkte på honom. 

 
Hur har Edmund Husserl förtjänat den uppskattningen?  

Tillsammans med Friedrich Nietzsche undergräver Husserl vid förra sekelskiftet 
filosofins alla tidigare landvinningar. Nietzsche gör detta genom att kasta en splitterbomb, en 
cocktail av filosofi, retorik och litterär talang. En häftig flamma slår upp och utplånar 
tillfälligt den skillnad mellan kropp och själ som filosofin har hållit fast vid i flera hundra år. 
På samma gång dödförklarar han Gud. Husserl väljer en helt annan väg – han vill inget 
mindre än att rädda filosofin (och världen). 

Friedrich Nietzsche och Edmund Husserl. Skillnaden mellan två filosofer kunde 
knappast vara större. Medan Nietzsches verk framför allt får stor effekt (den smäll han utlöser 
i tänkandet ger långvarigt eko), får Husserl snarare ett betydande inflytande. Husserl är en 
filosof med många elever och efterföljare, han utvecklar en metod och hans teorier ska 
komma att vidareutvecklas av följande generationers filosofer. Båda två får en framträdande 
roll i slutet av artonhundratalet, ett århundrade när vetenskapen har gjort stora framsteg. Det 
språk som är förhärskande och sätter tonen för alla diskussioner är matematikens och 
naturvetenskapernas. Filosofin söker efter nya tolkningsmodeller, en ny plats i en värld 
under förändring. Nietzsches sökande tar sig uttryck i en ytterst personlig världsåskådning 
som han anpassar till sin samtid. Filosofen står i centrum, som gestalt och individ. Gränsen 
mellan litteratur och filosofi löses upp mer än någonsin tidigare. Husserls angreppssätt är 
annorlunda. Han försöker lägga grunden för filosofi som strikt vetenskap med allmängiltiga 
och absoluta anspråk. Husserl har enorma ambitioner. Med sin lära, fenomenologin, 
eftersträvar han inget mindre än att fullborda den västerländska filosofin.  

Husserl doktorerade i matematik innan han gick över till filosofi, och det blev avgörande 
för hans tänkande. För honom är matematik det självklara måttet för varje logiskt 
konstruerad teori. Att naturvetenskaperna under förra århundradet gjorde väldiga framsteg 
och har kommit att påverka nästan alla aspekter på verkligheten beror på att de har 
omfamnat matematiken och matematiskt tänkande. Så till den grad att filosofin verkar ha 
övergetts och lämnats på efterkälken. Har den överhuvudtaget existensberättigande i 
vetenskapernas tidsålder? Och som om detta inte vore nog blev också medvetandet (anden 
eller själen) föremål för en särskild empirisk vetenskap när psykologin uppstod på 
artonhundratalet. Filosofin har blivit en kung utan rike och ser ut att bli tvungen att avstå 
tronen till vetenskapen.  

Husserl vill dock inte veta av någon abdikation. Han håller fast vid den bärande idé som 
Platon förankrat i den västerländska tanketraditionen och Descartes förnyat i början av den 
moderna tidsåldern: filosofin som allomfattande och absolut vetenskap. Allomfattande 
eftersom filosofin ytterst vill omfatta alla skilda vetenskaper i ett enda system och lägga 
grunden för detta. Absolut eftersom varken grunden eller den kunskap som vilar på denna 
ger utrymme för något tvivel. Enligt Husserl har den västerländska filosofin varit på väg mot 



 
 
 

 

 
04 

detta mål ända från början, i medgång och motgång, och är det fortfarande – även efter 
”vetenskapens århundrade”. Men hur betydande insatser äldre tiders stora filosofer och 
framför allt de modernare filosoferna än gjort, saknade de allihop en viss insikt och gick 
därför vilse. Husserl har däremot nått denna revolutionerande insikt och ser sig som ett slags 
Columbus, någon som upptäckt en ny värld: det rena medvetandets värld. 

 
Därmed har vi kommit in till själva hjärtat i Husserls tänkande. Men för att nå fram till det 
rena medvetandet krävs en metod, och den har Husserl utvecklat. Han kallar den för 
fenomenologisk reduktion, och det är den grundläggande och samtidigt mest invecklade delen 
av hans tänkande. Han anser att denna metod är avgörande för filosofins framtid, ja, till och 
med hela världens framtid. För inte förrän vi förstår världen helt och hållet, med hjälp av 
fenomenologisk reduktion, kan vi förverkliga en rationell och kärleksfull världs ideal. 

 
Fenomenologisk reduktion syftar till att härleda de företeelser och begrepp som tränger sig 
på vårt medvetande till deras essens, att reducera dem. Grundtanken är att filosofen för att nå 
tingens innersta väsen måste gå till sakerna själva, ”zu den Sachen selbst”, och bortse från det 
han eller hon möter i det egna medvetandet: övertygelser, frågor och personliga 
omständigheter. Allt detta måste man med Husserls ord ”sätta inom parentes”. Det gäller 
frågan om huruvida de ting som vi varseblir eller som tränger sig på vårt medvetande 
verkligen existerar, liksom våra egna fördomar, preferenser, frågor och illusioner, och till 
och med frågan om huruvida vi själva existerar. Allt detta sätter vi så att säga på vänt, inom 
parentes. Och på så vis, när vi på ett medvetet och genomtänkt sätt hoppar över alla frågor, 
överväganden och övertygelser, kan vi nå fram till tingens innersta väsen. Först då blottas 
kärnan och medvetandet framträder i sin renaste form. Först då kan vi beskriva och 
kategorisera fenomenen som vi uppfattar dem med detta rena medvetande. Därav 
beteckningen fenomenologi, läran om fenomenen. 

Med risk för att framställa saker och ting på ett enklare sätt än Husserl avsåg, kan man 
säga att det rena medvetandet, den nya värld han upptäckte, är den plats där alla fenomen 
som härletts till sin essens framträder och förhåller sig till varandra. Fenomenen framträder 
först och främst som ett oupphörligt flöde av förnimmelser, minnen, tankar, värderingar etc. 
Dessa tankar och sinnesintryck utmärks av att de alltid är inriktade på något. Jag vill något, 
jag ser något, jag minns något, jag känner något … Det rena medvetandet existerar alltså först 
när det förhåller sig till något, och också denna relation försöker den fenomenologiska 
reduktionen klargöra. Fenomenologin beskriver aldrig enbart – för att ta vad som helst – en 
pralin. I stället beskriver den hur pralinen når oss med hjälp av de olika sinnena, exakt vad 
dess väsen består i och hur vi genom alla dessa erfarenheter kommer fram till den 
oemotsägliga slutsatsen att pralinen verkligen existerar och inte bara är inbillning. 

Fenomenologisk reduktion kan i teorin användas inom alla möjliga vetenskapliga 
områden, men enligt Husserl lämpar sig denna metod särskilt väl för filosofin. Och inte bara 
det, han är övertygad om att filosofins ursprungliga mål, att bli en universell och absolut 
vetenskap, enbart kan uppnås med fenomenologin som grund. Det kommer inte att gå enkelt 
och snabbt, eftersom fenomenologin enligt Husserl är en äkta ”arbetsfilosofi”, som vilar på 
en ständig, noggrann och alltmer förfinad beskrivning av det rena medvetandets fenomen. 
Detta kräver tid, omsorgsfullhet och hängivenhet. Men endast på så vis kan filosofen få grepp 
om den omgivande världen, utan att fastna i de frågor som de föregående århundradenas 
filosofi ödslat så mycket tid på. 

Under sin livstid publicerar Husserl framför allt inledande, ganska allmänt hålla texter. 
De innehåller bland annat utförliga beskrivningar av de metoder som ligger till grund för 
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fenomenologin och fenomenologisk reduktion. Men han har också sparat outgivna och 
handskrivna forskningsmanuskript som omfattar tiotusentals sidor. Dessa texter handlar till 
stor del om mycket konkreta föremål som undersöks och beskrivs med hjälp av den 
fenomenologiska metoden. Det är ett slags praktiska exempel i vilka han tydligt visar vad 
fenomenologin innebär och att den fenomenologiska reduktionen är heltäckande. Texterna 
är mycket mer än lösa marginalanteckningar från ett omfattande filosofiskt projekt. De 
tillhör kärnan i Husserls stora filosofiska gärning. Därför är det ytterst viktigt för honom att 
de bevaras, studeras och så småningom (före eller efter hans död) blir publicerade. 

Först då kommer världen helt och fullt att begripa storheten i hans fenomenologiska 
projekt. 
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Den unge franciskanen Herman Leo Van Breda behöver inte övertygas om att Husserl är en 
betydande filosof. I augusti 1938 är han tjugosju år, och sedan sommaren 1936 har han 
studerat dennes verk. Det har varit två omtumlande år. Hans äldsta syster, Bertha, dog före 
sin trettionioårsdag i maj 1937. För en man som trots sitt prästkall förblir nära förbunden 
med sin familj livet ut var det ett hårt slag. Ett par år tidigare hade han också förlorat brodern 
Arthur, som hade tagit över föräldrarnas kafferosteri i Lier och bara blev trettiofem år.  

Detta verkar ha gjort Van Breda ännu mer ihärdig, ha stärkt honom i viljan att göra något 
av sitt liv. Omedelbart efter prästvigningen börjar han studera filosofi vid det katolska 
universitet i Leuven, där han snart imponerar på sina lärare. Under läsåret 1936–1937 tar han 
en första examen, baccalaureus, vid universitetets institution för filosofi (Institut Supérieur de 
Philosophie, ISP) som inrättats femtio år tidigare. Därefter klarar han av två års fortsatta 
studier på halva tiden och skriver en licentiatuppsats om Husserls tidiga verk. Under arbetet 
läser och analyserar han noga alla skrifter från den period då filosofen började utveckla sitt 
tänkande. Det är inget självklart val med tanke på att den katolska thomismen och 
nythomismen, som bygger på Thomas av Aquinos lära, fortfarande har en stark ställning på 
institutionen. Sådana nymodigheter som Husserls filosofi står inte högt i kurs hos alla. Men 
det låter sig Van Breda inte hindras av. Han vill fortsätta med filosofistudierna från och med 
hösten 1938 och doktorera på Husserls senare verk och teorier om fenomenologisk 
reduktion. 

I de texter Husserl publicerar på 1930-talet hänvisar han ofta till dittills opublicerade 
texter som enbart finns i handskrift. De elever som vill får konsultera dem. Van Breda vill 
gärna få inblick i detta material inför arbetet med doktorsavhandlingen. Han antar att 
handskrifterna kan ge svar på frågor som väckts av de publicerade texterna. Därför 
bestämmer han sig för att resa till Freiburg im Breisgau, den stad i Schwarzwald där Husserl i 
många år har bott och gett föreläsningar, och där handskrifterna för närvarande befinner sig. 

Van Breda har samtidigt ett annat mål. Han vill undersöka om det skulle gå att ge ut de 
opublicerade texterna i Belgien. Eftersom det är allmänt känt att Husserl är jude, även om 
han för länge sedan konverterat till protestantismen, antar den unge patern att ingen 
utgivning längre är möjlig i Tyskland. Husserl betraktas numera som en urartad filosof. I den 
”nya tyska livsåskådningen” finns det inte längre något utrymme för judiska ”nomader” och 
”parasiter” (som de kallas i Handbuch der Judenfrage) och deras försök att angripa den tyska 
nationalsjälens essens med sitt ”perverterade tänkande”. Det är nog till och med svårt med 
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nyutgåvor, tänker Van Breda. Han vet också att Husserl precis som alla andra tyska 
akademiker av judisk börd begränsas av ytterst stränga åtgärder. Trots att han är professor 
emeritus vid Freiburgs universitet får han inte längre undervisa där, och han och tjugo 
judiska kolleger har inte ens tillträde till universitetsbyggnaderna. Senare kommer han namn 
att strykas från listan över pensionerade professorer. Dessutom förbjöds han uttryckligen att 
delta i den tyska delegationen till de internationella filosofikongresserna i Prag (1934) och 
Paris (1937), och fick veta att han inte ens skulle få något visum ifall han försökte delta som 
privatperson. Allt färre vänner och kolleger hälsar på, och Husserl och hans fru Malvine blir 
förolämpade och direkt trakasserade av sina nazistiska grannar. Inte ens hans efterträdare på 
professorsposten, Martin Heidegger, umgås längre med dem. Van Breda förstår att man inte 
kan vänta sig något gott för Husserls verk i Tyskland. 

Den unge patern saknar inte handlingskraft. Han gör genast upp en plan som han före 
avresan lägger fram för sin gamla handledare Joseph Dopp, som ansvarar för studierna i 
modern filosofi. Vore det inte bra om vissa av Husserls opublicerade texter kunde ges ut i 
Leuven, och om den filosofiska institutionen tog sig an detta? Samma fråga ställer han till en 
annan universitetslärare, Louis De Raeymaeker. Dopp och De Raeymaeker presenterar 
tillsammans Van Bredas förslag för den filosofiska institutionens dekan Léon Noël. Samtalet 
slår väl ut: i princip bör det gå att publicera texterna i Leuven. Det spelar säkert in att Noël 
redan 1910 publicerat den första franskspråkiga artikeln någonsin om Husserl, vars filosofi 
har väckt intresse och fått inflytande under åren efter första världskriget. I åratal har han i 
sin undervisning lyft fram Husserls Logiska undersökningar, som getts ut i två delar år 1900 
och 1901. Också Van Breda, som från början främst var intresserad av naturfilosofi, fick upp 
ögonen för Husserl tack vare Noël. Den unge patern får i uppdrag att under sitt besök i 
Freiburg göra sig en bild av läget. Hur viktiga är manuskripten? Är de många? Och framför 
allt: Skulle arvingarna ställa sig positiva till en utgivning? 
Just det: arvingarna. Edmund Husserl har nyligen avlidit vid sjuttionio års ålder, den 27 april 
1938. En fallolycka i badrummet fem månader tidigare, på hans femtioåriga bröllopsdag, blev 
för mycket för hans sköra hälsa. Dödsbudet har också nått Leuven och patern är underrättad 
när han ger sig av. Den 15 augusti stiger Herman Leo Van Breda på tåget för den långa resan 
till Freiburg. Med snaggad nacke, klädd i brun munkkåpa och barfota i sandaler som alltid, 
påbörjar han sin ansträngande färd. Han har inte avtalat något möte med familjen Husserl, 
vet inte ens var han kan nå dem. Men han är välkommen på det lokala franciskanklostret där 
han kan övernatta. Röda hakkorsflaggor hänger överallt i staden, och också klostrets adress 
vittnar om att inget är som förr i Tyskland. Det ligger numera på Adolf-Hitler-Strasse 335. 

Det tar ett par dagar att hitta Malvine, filosofens änka. Nazisternas strategi för att isolera 
judar är uppenbarligen effektiv, eftersom ingen verkar veta exakt var hon befinner sig. Till 
sist får patern med hjälp av ett par franciskaner från staden veta att hon bor uppe på 
Schlossberg, i ett vackert hus med utsikt över Freiburg. Hit flyttade hon i slutet av 1937 
tillsammans med sin man. 

Van Breda skriver ett brev i vilket han uttrycker sig ganska vagt om sina planer. Han ska 
skriva en doktorsavhandling, så mycket avslöjar han, och vill gärna konsultera opublicerade 
manuskript. Det skulle han vilja tala med henne om. För övrigt skriver han bara att han har 
med sig ett förslag från den filosofiska institutionen vid Leuvens universitet. Han presenterar 
sig som franciskan, belgare och – vad filosofikunskaperna beträffar – ”student på högre nivå” 
vid det katolska universitetet i Leuven.  

Han är mycket välkommen, svarar Malvine med vändande post. Måndagen den 29 
augusti är han inbjuden till Husserls hem. 
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Fem dagar efter sitt första besök hos Malvine, den 3 september 1938, börjar Van Breda på ett 
brev eller snarare en rapport till sin gamla handledare i Leuven, Joseph Dopp. Han berättar 
om allt som hänt under veckan i Freiburg. Det handlar inte bara om manuskripten, förklarar 
Van Breda, utan också om medarbetarna. 

Ett Husserlarkiv skulle kräva kvalificerade medarbetare med specialkunskaper. De 
måste först och främst kunna transkribera Husserls texter på ett korrekt och vetenskapligt 
riktigt sätt, och senare även redigera och publicera dem. Dessutom måste varje text få rätt 
placering både i den historiska kontexten och i Husserls hela verk. För att kunna utföra det 
arbetet väl behöver man också ha tillgång till Husserls personliga bibliotek på plats, och till 
all befintlig bakgrundsinformation om hans person och verk. Det verkar omöjligt att bygga 
upp detta i Tyskland, och Van Breda menar att Leuven vore den idealiska platsen. 

Malvine Husserl har inga invändningar utan tycker att Leuven är ett lämpligt val. Hon 
lovar att omedelbart fråga sina barn Gerhart Husserl och Elisabeth (Elli) Rosenberg-Husserl 
om de går med på att sluta ett avtal med Leuvens universitet. Men redan den 1 september, 
innan hon hunnit få svar från dem, säger hon ja. Om universitetets filosofiska institution ger 
sitt samtycke är hon beredd att genast diskutera de konkreta villkoren med Van Breda. 

Medan Van Breda sitter och skriver på rapporten till Dopp, blir han återigen hembjuden 
till Malvine Husserl. Hon har besök från Frankrike och vill presentera honom för sin gäst. 
Det är den senegalesisk-franske filosofen Gaston Berger, som då håller på med en avhandling 
om Husserl, Le cogito dans la philosophie de Husserl (”Cogitot i Husserls filosofi”). Så fort Van 
Breda har kommit gör Malvine en snabb sammanfattning av förslaget om att inrätta ett 
Husserlarkiv i Leuven och frågar vad Berger tycker om saken. Fransmannen blir entusiastisk. 
Han ser det som angeläget, för att inte säga nödvändigt, att manuskripten förs i säkerhet 
utomlands, och Leuven verkar väl valt för syftet. Där tror han att manuskripten skulle vara i 
goda händer, också vad utgivningen beträffar. Van Breda kommer genast bra överens med 
Berger, som för övrigt är far till den då elvaårige Maurice-Jean Berger. Under pseudonymen 
Maurice Béjart kommer sonen senare att få enorm framgång som dansare och koreograf. 

 
Van Breda är väl medveten om att inrättandet av ett arkiv är ett komplicerat företag. Framför 
allt kommer finansieringen att stöta på hinder. Man måste få fram pengar till hyra och 
personalkostnader, och till utgivningen. Det kommer inte heller att bli lätt att hitta rätt 
personal. Husserl använde som sagt [ö.a.: detta nämns i kap.  3 som inte ingår i det översatta 
utdraget] Gabelsbergers stenografisystem och – som om detta inte vore svårt nog –utvecklade 
med tiden en personlig variant med många förkortningar som han var ensam om. De 
framtida medarbetarna behöver alltså inte bara vara väl förtrogna med hans tankegods, utan 
måste också kunna läsa och tolka hans handskrifter. Det ligger närmast till hands att vända 
sig till de tre personer som har utfört alla transkriptioner under överinseende av Husserl 
själv: hans före detta privata assistenter Edith Stein, Ludwig Landgrebe och Eugen Fink. 

Edith Stein var på sin tid Husserls viktigaste assistent, men hon kände sig inte behandlad 
som en jämlike och lämnade därför sin post 1917. Hon ville också få mer tid till sin egen 
forskning men insåg snart att två omständigheter skulle göra det mycket svårt att få 
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anställning på ett annat tyskt universitet: hennes judiska börd och hennes kön. Besviken drog 
hon sig tillbaka från universitetsvärlden. Hon konverterade till katolicismen, inträdde 1934 i 
de oskodda karmeliternas orden och gick i kloster i Köln. Därmed är hon ute ur leken. 
Återstår Ludwig Landgrebe och Eugen Fink. Skulle de vara beredda att flytta till Leuven med 
sina familjer? Eller till en stad i något annat land som kan tänka sig att hysa arkivet? Det 
verkar nödvändigt att rekrytera minst en av dem till arkivet, helst båda två. 

Fink har Van Breda redan träffat, och när Landgrebe kommer till Freiburg den 
5 september sammanförs de genast av den entusiastiska Malvine. Landgrebe har 
upprätthållit sin goda relation med Husserl och dennes familj efter att han flyttat till Prag. 
Där arbetar han nu med transkription av några av de opublicerade manuskripten. Den 
filosofiska institution vid Prags universitet (känd under det franska namnet Cercle 
philosophique de Prague) har ingått ett avtal med Husserl om att hysa alla originalmanuskript 
som Landgrebe transkriberar. De omfattar sammanlagt 1 500 sidor.  

Av en tillfällighet kommer Landgrebe just denna söndag till Freiburg för att hämta ännu 
fler manuskript för transkription. När han blir presenterad för den belgiska gästen som visar 
så stort intresse för manuskripten reagerar han positivt. Han inser bättre än någon annan hur 
bråttom det är att hitta en säker plats för Husserls intellektuella kvarlåtenskap, och att någon 
sådan inte finns i Prag. De allt starkare spänningarna runt sudettyskarna innebär ett konkret 
krigshot. Tyskland vill annektera den del av Tjeckoslovakien som är övervägande 
tyskspråkig, och Hitler säger sig vara beredd att riskera ett världskrig. 

Följande eftermiddag sitter Van Breda och talar med Fink och Landgrebe i timmar om ett 
eventuellt samarbete. Resultatet blir att båda två lovar att allvarligt överväga förslaget. De 
hoppas att villkoren ska bli sådana att de kan tacka ja, och att Van Breda ska lyckas med 
finansieringen av ett Husserlarkiv i Leuven. 

Den unge franciskanen talar till viss del i egen sak. När Joseph Dopp besvarar rapporten 
med ett brev av den 12 september står det klart att han vill ta ner Van Breda på jorden, även 
om tonen är vänlig. Dopp har diskuterat situation med Léon Noël som har varit mycket 
tydlig: att betala för några medarbetare är uteslutet. De resurserna har inte universitetet. Van 
Breda kan få publicera texter av Husserl i Leuven, som man kom överens om före hans resa 
till Freiburg. En universitetsanknuten stiftelse skulle till och med kunna ge stöd till en 
utgivning som ombesörjs av andra, på villkor att Van Breda tar ansvar för den. Men att 
anställa folk, nej, det är otänkbart för den filosofiska institutionen. Det tillåter inte det 
ekonomiska läget och de dystra framtidsutsikterna. 

Men händelseutvecklingen går snabbare än breven mellan Leuven och Freiburg. 
Malvine får panik. De ökande internationella spänningarna gör henne alltmer nervös. Ett tag 
ser det till och med ut som om en militär konfrontation mellan Storbritannien, Frankrike och 
Tyskland är överhängande. Eftersom Freiburg ligger nära den franska gränsen skulle staden 
snart dras in i kriget. Tisdagen den 16 september bestämmer hon sig: Husserls manuskript 
och transkriptionerna av dem måste omedelbart föras i säkerhet. Under alla omständigheter 
utanför Freiburg och allra helst utomlands. Det finns inte längre någon tid att förlora, de 
måste i väg. Omedelbart tar hon kontakt med sin belgiske vän. 
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Var ska man göra av manuskripten? Och hur ska de komma dit? Malvine har fler frågor än 
svar. En sak råder det inga tvivel om: det är mycket bråttom. Hon frågar Van Breda om han 
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vill ta på sig den svåra och nödvändiga uppgiften att hitta en ny plats för manuskripten. Om 
detta kommer han 1956 att berätta: ”Jag svarade att jag var tacksam för det förtroende hon 
visat mig och att det var min plikt att tacka ja. Sedan tillade jag att när det nu var bestämt att 
manuskripten skulle flyttas, vore det enligt min åsikt bäst att inte låta dem stanna i Tyskland 
utan omedelbart föra dem utomlands. Freiburg skulle förstås vara i fara om det blev krig med 
Frankrike, men i Nazityskland hotades de opublicerade verken ständigt och överallt av andra 
faror. Ett påbud från de nya makthavarna, eller bara något infall från en lokal chef, skulle 
räcka för att utplåna allt fru Husserl så ihärdigt hade bevarat.” 

Malvine håller helt med, men hon undrar hur Van Breda ska gå till väga. Han tänker 
först och främst på den belgiska diplomatkåren. Är det inte så att ambassader och konsulat 
räknas som utländskt territorium, och att anställda vid utländska beskickningar kan 
korrespondera fritt och utan kontroller med hemlandet via diplomatisk post? Det vill han 
undersöka närmare, kanske finns här den perfekta lösningen. Efter överläggningar med 
Eugen Fink ger Malvine klartecken och Van Breda tar genast tåget till Frankfurt-am-Main där 
han följande morgon, lördagen den 17 september, går till det belgiska konsulatet. Den tyske 
tjänstemannen som tar emot honom är reserverad men samtidigt tillmötesgående och 
korrekt. Van Breda får veta att diplomatisk post är en princip som inte gäller konsulat utan 
enbart ambassader. Bara i Berlin kan han få hjälp. Redan samma dag återvänder han till 
Freiburg för att förklara läget för Fink och Malvine. 

Van Breda vill så snart som möjligt resa till Berlin och diskutera saken där. Frågan är hur 
man ska göra med manuskripten under tiden. Han hör sig för med ledningen för ett kloster i 
Freiburg, men där är man inte särskilt intresserad av att gömma en judisk filosofs 
kvarlåtenskap, särskilt som det rör sig om ett så omfattande textmaterial och en 
stenografivariant som få kan läsa. Det är för farligt. 

Den kvällen får Malvine besök av Adelgundis Jaegerschmid. Denna kvinna, som är född i 
Berlin och döpt till Amélie, fick en protestantisk uppfostran men konverterade senare till 
katolicismen och inträdde i benediktinerorden. Adelgundis Jaegerschmid kommer från en 
gammal militärsläkt, och när hon som student under första världskriget kom i kontakt med 
Husserl fattade hon genast sympati för honom och hans familj. Under sina filosofistudier 
lärde hon också känna Edith Stein, som då var Husserls assistent och gav en 
introduktionskurs i filosofi som hon kallade för sin ”filosofiska kindergarten”. När den 
judiskfödda Edith Stein konverterat till katolicismen 1922 ägnade hon sig främst åt 
undervisning och höll föreläsningar och anföranden runtom i Tyskland. Från och med 1931 
var hennes bas Sankt Lioba, ett kloster där Adelgundis redan hade inträtt. De två kvinnorna 
hade samma abbot som andlig ledare och blev goda vänner. Edith Stein och Adelgundis 
Jaegerschmid hade också tät kontakt med makarna Husserl, även efter att nazisterna kommit 
till makten och många vänner övergett dem. Jaegerschmid följde med paret på semester och 
gav dem psykiskt stöd. Hon och den gamle filosofen hade långa samtal som ofta kom in på 
religion. Ju mer isolerade Husserls blev, desto viktigare blev hon för dem. När Edmund 
Husserl 1937 blev tillfrågad om att vara ordförande för den prestigefulla Descarteskongressen 
i Paris nekades han utresevisum av Bernhard Rust, minister för vetenskap, utbildning och 
nationell kultur, eftersom det inte ansågs lämpligt att en ”icke-arier” representerade tysk 
kultur och filosofi. Uppgivet vände han sig till nunnan: ”Ser ni, syster Adelgundis, inte ens 
min aska kommer att anses värd att vila i tysk jord.” När Stein efter nazisternas 
maktövertagande blivit karmelitsyster i Köln var det Jaegerschmid som höll henne 
underrättad om Husserls tillstånd under de sista åren och månaderna av hans liv, medan hon 
hjälpte deras gemensamma vän och läromästare och till slut vakade hos honom. 
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Efter Husserls död ägnar Adelgundis Jaegerschmid sin omsorg åt Malvine. När änkan 
berättar om planerna för makens kvarlåtenskap och svårigheterna att genomföra dem, ser 
den andra genast en möjlig lösning. Klostret i Sankt Lioba har en filial i Konstanz vid 
Bodensjön, nära gränsen till Schweiz. Det skulle tillfälligt kunna vara en säker plats för 
manuskripten. Nunnorna i Sankt Lioba är verksamma i båda länderna och kunde kanske 
smuggla manuskripten obemärkt, lite i taget, till Bellevue Sanatorium i schweiziska 
Kreuzlingen, precis på andra sidan gränsen. Sanatoriet leds av Ludwig Binswanger, en före 
detta student som har hållit kontakten med Edmund Husserl och utvecklat en psykologi på 
fenomenologisk grund. Dessutom är han vän med Sigmund Freud, som han lärt känna 
genom sin gamla handledare Carl Gustav Jung. I sina skrifter för han i princip samman 
Husserls och Freuds verk och bygger vidare på dem. 

Hos Binswanger i det neutrala Schweiz skulle manuskripten vara i säkra händer. Och 
han vill säkert hjälpa till, tror Adelgundis Jaegerschmid. Hon återvänder snabbt till klostret 
Sankt Lioba för att be abbedissan om tillåtelse att genomföra planen. Det får hon, på villkor 
att de nunnor som ska smuggla manuskripten över gränsen från filialen i Konstanz gör detta 
frivilligt. Inget tvång får förekomma. Van Breda är tveksam. Han är framför allt rädd att det 
ska dröja för länge innan alla manuskript är i säkerhet. På grund av det spända världsläget är 
det stor risk att gränserna snabbt stängs, även mellan Schweiz och Tyskland. Å andra sidan 
har han inget bättre alternativ, så till slut sätter man syster Adelgundis plan i verket. 
Söndagen den 18 september packas nästan alla de 40 000 sidorna med Husserls handskrifter 
ner i tre stora koffertar som Adelgundis Jaegerschmid ska ta med till Konstanz, som ligger 
drygt femton mil bort.  

På måndagsmorgonen följer Van Breda benediktinernunnan till stationen. De tre 
koffertarna körs ända fram till tåget på en kärra. Syster Adelgundis och hennes bagage fyller 
upp en hel kupé. Resan till Konstanz går smidigt och några timmar senare kånkas de tre 
koffertarna in i klosterbyggnaden. Adelgundis berättar om deras innehåll och nunnorna 
säger sig vara villiga att gömma dem. Men att smuggla denna väldiga mängd manuskript, 
skrivna med en stenografi som få kan läsa, över den schweiziska gränsen verkar alltför 
farligt, rent av omöjligt. Om det blev kontroll skulle gränsvakterna tro att det var rapporter på 
en hemlig kod. 

Adelgundis börjar fundera på om det finns någon annan möjlighet att transportera 
koffertarna till Kreuzlingen. Hon lämnar manuskripten hos nunnorna och reser ensam över 
gränsen för att söka upp Ludwig Binswanger, med förhoppningen att han ska vara beredd att 
förvara manuskripten och ska komma på något sätt att få dit dem. När hon kommer fram och 
ringer på dörren är det Binswangers fru som öppnar. Själv är han inte hemma. Syster 
Adelgundis förklarar kort sitt ärende men blir genast avvisad. ”Lämna oss i fred! Vi är för 
Hitler”, snäser fru Binswanger. 

Här slutar den schweiziska vägen. 
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Nästa dag, på kvällen tisdagen den 20 september, kommer syster Adelgundis tillbaka till 
Freiburg medan världsläget blir alltmer spänt. Eugen Fink och Van Breda är med när hon 
berättar för Malvine Husserl hur det har gått. Det ser mörkt ut. Malvine har situationen klar 
för sig: Van Breda måste föra dokumenten i säkerhet i Berlin innan kriget bryter löst. En 
internationell konflikt verkar oundviklig.  
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På det belgiska konsulatet i Frankfurt har Van Breda fått veta att ambassaden endast kan 
förvara belgiska medborgares egendom. Och därmed inte Husserls handskrifter. Van Breda 
föreslår därför att Malvine genom en skriftlig överlåtelse ska låta honom bli juridisk ägare till 
hennes makes manuskript. På så vis kan man undanröja det främsta hindret för att deponera 
skrifterna på ambassaden. Han försäkrar flera gånger att det enbart rör sig om ett 
”skendokument” som gör det möjligt för honom att använda sig av de diplomatiska 
kanalerna. För att styrka detta föreslår han också ett dokument i vilket han ska lova att 
respektera familjen Husserls alla rättigheter rörande publicering och upphovsrätt samt 
lämna tillbaka manuskripten till familjen inom två år. Malvine ber en judisk jurist som hon 
känner att upprätta handlingarna tillsammans med Eugen Fink, och följande dag 
undertecknar hon dem. Genom ett handskrivet tillägg ger hon samtidigt Breda rätten att 
medverka vid all utgivning av hennes makes verk, för all framtid. 

Pater Van Breda tar tåget till Konstanz den 22 september, tre dagar efter syster 
Adelgundis. Hon har fört manuskripten till klostren och han tar dem därifrån. Natten mellan 
torsdagen den 22 och fredagen den 23 september reser han till Berlin med de tre stora 
koffertarna som väger nästan hundra kilo sammanlagt. Det är den farligaste delen av 
sträckan. I det spända internationella läget löper Van Breda risken att tas för spion. Om han 
skulle bli tvungen att öppna koffertarna måste han erkänna att han inte själv kan läsa 
texterna, att de är skrivna på en stenografi som han inte begriper. Men lyckligtvis går resan 
smidigt och på fredagen kommer han fram till franciskanklostret i stadsdelen Pankow med 
sitt bagage. 

När koffertarna är i säkra händer beger han sig genast till den belgiska ambassaden. 
Ambassadören Jacques Davignon, far till Étienne Davignon som senare kommer att bli 
diplomat, politiker och vice ordförande för Europeiska kommissionen, är fullt upptagen med 
Sudetkrisens snabba utveckling och är inte i Berlin. Van Breda får ge sig till tåls eftersom det 
är Davignons sak att avgöra om de tre koffertarna, som inte innehåller några officiella 
handlingar, kan sändas till Belgien med diplomatisk post. Generalkonsuln som Van Breda får 
tala med vågar inte ens fatta beslut om förvaring av koffertarna. Han kallar på 
ambassadsekreteraren, friherren Joseph (Jo) Berryer, som fungerar som ersättare för 
ambassadören i dennes frånvaro. Det visar sig vara ett lyckokast. 

Berryer lyssnar alltmer intresserat på berättelsen om de tre koffertarna, och Van Breda 
får till sin stora lättnad genast tillåtelse att föra dem till ambassaden. Dessutom erbjuder sig 
Berryer inte enbart att förvara dem utan ska personligen se till att de placeras i ambassadens 
kassavalv. Ingenstans kan de vara säkrare. Berryer är inte oerfaren på det här området. Från 
1934 till 1937 var han belgisk konsul i Madrid, där han lät Belgiens ambassad bli en fristad för 
Francoanhängare som fruktade för sina liv i en stad under republikansk kontroll. Att rädda 
tre koffertar fulla med papper är inget som skrämmer honom.  

Däremot kan han tyvärr inte fatta beslut om transport till Belgien via diplomatisk post. 
Det kan enbart ambassadören, och ambassadsekreteraren är rädd att han inte kommer att 
göra det utan att ha fått ett förhandsgodkännande från utrikesministeriet. Berryer ger Van 
Breda rådet att lämna Husserls manuskript i Berlin, åka hem till Belgien och kontakta 
utrikesministeriet på plats, helst tillsammans med Leuvens universitet. Då ska nog inget 
kunna gå fel. 

Klockan elva på förmiddagen lördagen den 24 september kommer Van Breda till 
ambassaden med de tre koffertarna, och bär tillsammans med Berryer in dem i kassavalvet. 
Husserls intellektuella kvarlåtenskap är i säkerhet, om än bara tillfälligt. 
[...] 
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Edmund Husserls rykte är inte begränsat till Tyskland. Också i Frankrike har hans verk högt 
anseende och får stor uppmärksamhet från unga filosofer. Under 1920-talet och 1930-talet 
blev en hel generation så fascinerad av Husserl att Rive Gauche, vänstra stranden i Paris där 
författare och intellektuella träffades på hippa barer och kaféer, så småningom blev ett nytt 
centrum för fenomenologi. Det var Emmanuel Levinas som introducerade Husserl i det 
franska språkområdet, men det var främst existentialisterna som gjorde honom känd. Deras 
tänkande bygger på bland andra Nietzsche och Kierkegaard, men de använde sig också av 
Husserls fenomenologiska metod.  

En första viktig tidpunkt i existentialismens historia inträffade i Paris våren 1933. 
Händelsen har fått närmast mytiska proportioner i litteraturen om dem som grundade denna 
filosofiska riktning, och den förekommer i flera versioner. Det handlar om ett möte på 
uteserveringen till baren Bec de Gaz på Rue Montparnasse. Den unge filosofen Jean-Paul 
Sartre, som för tillfället arbetade som filosofilärare i Le Havre, hade kommit till Paris med sin 
flickvän, den lovande författaren Simone de Beauvoir. På Bec de Gaz hade de stämt träff med 
Raymond Aron, en kurskamrat till Sartre från École normale supérieure i Paris. Aron hade 
just kommit tillbaka från Berlin där han under ett år hade studerat filosofi som stipendiat på 
Franska institutet och arbetat på sin examensuppsats. En hel eftermiddag satt de och 
uppdaterade varandra om det som hänt sedan sist, och Aron berättade om allt han varit med 
om i Tyskland. Enligt Simone de Beauvoir drack de aprikoscocktail, husets specialitet, men 
Raymond Aron mindes det senare som vanlig öl. Hur det än var med den saken förklarade 
Aron efter ett tag att Husserls fenomenologi lärt honom att man kan göra filosofi av allt i 
livet, drycker också. ”Ser du, mon petit camarade”, sade han till Sartre, ”om du är fenomenolog 
kan du prata om det vi dricker och då blir det filosofi.” För vännen som han brukade kalla 
”lille kamrat” var det en uppenbarelse. Det var ju just det han alltid hade velat göra: beskriva 
tingen som han såg dem i världen och införliva dem i filosofin.  

Senare skulle Sartre beskriva det som det ögonblick då han började utveckla sin egen 
filosofi. Och han ville göra det på den grund som Husserl lagt. Han skaffade genast Levinas 
doktorsavhandling, La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl (”Teorin om 
intuitionen i Husserls fenomenologi”), och under de följande sex åren läste han knappt några 
andra filosofer. Sartre blev på en gång inspirerad och frustrerad av Husserls verk och 
beklagade sig för Simone de Beauvoir: ”Han har ju redan kommit på alla mina idéer.” 

Sartre ville precis som Aron till Berlin, sökte samma stipendium, fick det och kunde där 
fördjupa sig i Husserls verk. De två vännerna bytte helt enkelt plats i och med att Aron 
övertog Sartres lärartjänst i Le Havre. I Berlin läste Sartre enbart Husserl och dennes tidigare 
elev Heidegger, och den senares texter tjänade uteslutande till att få klarare begrepp om 
Husserl. ”Jag har förstått Husserl bättre genom Heidegger än genom hans eget verk”, lär han 
senare ha sagt. Under Berlintiden skrev han också en första version av Äcklet, den roman han 
skulle få sitt genombrott med 1938.  

Levinas, Sartre och Aron var inte de enda unga franska filosoferna som blev helt 
fascinerade av Husserl. Också andra av deras studievänner drabbades av fenomenologisk 
feber, som Paul Nizan, Georges Canguilhem, Maurice Merleau-Ponty och Jean Hyppolite. 
Merleau-Ponty gick 1929 på Husserls föreläsningar i Paris som låg till grund för boken 
Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge (Cartesianska meditationer). Han förstod inte 
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mycket tyska, men det blev en avgörande upplevelse, och han fortsatte livet ut att förhålla sig 
till Husserl genom sitt eget verk. 

Därför var det kanske ingen slump att Merleau-Ponty var den som först tog kontakt med 
pater Van Breda. I mars 1939 skrev han ett brev till Husserlarkivet på inrådan av Jean Hering, 
lärare i filosofi vid Strasbourgs universitet och tidigare elev till Husserl. Det ledde inom bara 
ett par veckor till en vistelse i Leuven, där Merleau-Ponty den 1–6 april – som den första 
forskaren utifrån – fick tillgång till Husserls opublicerade texter. Här lärde han inte bara 
känna Van Breda, utan träffade till sin stora glädje också Eugen Fink, vars arbete han hade 
följt sedan början av 1930-talet. Merleau-Ponty använde sig av de texter han konsulterade i 
Leuven under arbetet med sin andra doktorsavhandling, Phénoménologie de la perception 
(”Varseblivningens fenomenologi”), som fortfarande räknas till hans viktigaste verk.  

Under ockupationen försöker Van Breda upprätthålla förbindelserna med fransmännen 
(vilket inte är det lättaste eftersom hans brev ofta returneras av censuren) och till och med 
intensifiera kontakten. Han har nämligen fått en idé som kan vara till nytta på två sätt. När 
kriget väl är över (eller ännu tidigare om det går) vill han överföra avskrifter av 
Husserltranskriptionerna till ett franskt universitet. Det skulle innebära dubbla fördelar för 
Husserlarkivet: dels skulle det finnas en andra version av alla transkriberade texter (en 
betryggande omständighet i krigstid), dels skulle det ge inkomster till arkivet som fortfarande 
kämpade med dålig ekonomi. 

I slutet av maj och början av juni 1942 befinner sig Van Breda i Paris. Han bor på ett 
franciskankloster, försöker få inblick i stadens filosofiska miljö och träffar Merleau-Ponty. 
Denne intygar att ”den unga generationen” skulle bli överlycklig över en Parisavdelning med 
deponerade avskrifter av alla Husserltranskriptioner, som skulle kunna utvidgas till ett 
centrum för studier av Husserls texter. Genom Merleau-Ponty kommer han också i kontakt 
med Jean Cavaillès, som en gång besökt Husserl i Freiburg och numera undervisar i filosofi 
på Sorbonne. Väl hemma i Leuven igen tar Van Breda upp frågan med den filosofiska 
institutionen, och meddelar Merleau-Ponty och Cavaillès att det är möjligt att deponera en 
kopia av varje transkription i Paris. På villkor att man kan sluta ett lagenligt avtal med ett 
universitetsbibliotek, i det här fallet Sorbonnes. 

Detta är dock lättare sagt än gjort. Redan i september 1942 är Breda tillbaka i Paris, men 
han hittar ingen att sluta något avtal med. Cavaillès verkar vara rätt person, men som det 
snart ska visa sig är han också aktiv motståndsman. Han är bland annat med och grundar 
motståndsrörelsen Libération och lämnar Paris i augusti 1942, för att ta sig till London via 
den obesatta delen av Frankrike. Den överenskommelse han redan i juni ingått med Van 
Breda går i stöpet. Cavaillès resa slutar i ett koncentrationsläger i Sydfrankrike. Till sist 
arkebuseras han av tyskarna 1944. 

I februari 1944 gör Van Breda ett nytt försökt med Parisprojektet. Merleau-Ponty, Sartre 
och Hyppolite upprepar ständigt att det finns ett stort intresse för Husserls opublicerade 
texter i Paris. De är ju kärnan i hans verk, skriver Merleau-Ponty i ett brev till Van Breda, 
pappershjärtat i hans liv och tänkande. Strax efter nyåret 1942 infinner sig Trần Đúc Thao hos 
Van Breda. Merleau-Ponty hade redan 1942 rått honom att resa till Leuven, men det dröjde 
nästan två år innan han kunde sätta sina planer i verket. Trần Đúc Thao hade också studerat 
på École normale supérieure och kom från Phnom Penh i Kambodja, som på den tiden var en 
del av det franska protektoratet Indokina. Han hade fått ett stipendium för att studera i Paris 
och fördjupade sig i fenomenologin. Senare skulle han bli känd för sin forskning om 
kopplingen mellan fenomenologi och marxism. När han meddelar sin ankomst i ett brev till 
Van Breda skriver han att han vill ”studera Thomas av Aquinos skrifter” i Leuven – den tyska 
censuren läser nämligen, den med. 
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Van Breda får snabbt en förtrolig relation med den unge asiaten och ger honom tillgång till 
allt material han behöver – så långt det går med hänsyn till krigsförhållandena. När Trần Đúc 
Thao i februari återvänder till Paris skickar Van Breda med ett brev till Jean Nabert, direktör 
för Victor Cousin-biblioteket på Sorbonne. I sin egenskap av dekan har också Léon Noël 
skrivit ett brev, till sin kollega René Le Senne. Men charmoffensiven slutar inte där – Thao får 
också med sig 3 000 sidor med transkriptionskopior, efter att Malvine Husserl har gett sitt 
godkännande. Van Breda och Noël hoppas att Nabert och Le Senne ska vara med på idén att 
inrätta en avdelning för deposition av Husserltexter på Sorbonne och kunna finansiera den. 
Van Breda föreslår att det tillsätts en sorts övervakningskommitté som bland andra Merleau-
Ponty, Le Senne och Nabert själv skulle kunna ingå i. Denna kommitté skulle se till att 
texterna inte citeras alltför utförligt utan samtycke från arkivet. Utöver detta skulle 20 000 
franska franc betalas ut till den filosofiska institutionen i Leuven för var tusende sida som 
skickas. Redan den 19 februari meddelar Le Senne att man inte kan gå med på förslagen 
eftersom man saknar pengar för detta. I mars skickas Thao till Leuven igen, denna gång för 
att hämta 3 000 sidor transkriptionskopior. 

Merleau-Ponty skriver till Van Breda att han bör lämna Le Senne och Nabert därhän. 
Enligt honom är de inte välvilligt inställda till fenomenologin och dess vidareutveckling 
genom existentialismen. Det vore bättre att ingå överenskommelser med ”pålitliga personer”, 
som skulle kunna låna transkriptionerna för en begränsad period och använda dem i sin 
forskning. Van Breda är positiv till Merleau-Pontys förslag, och när Thao reser hem får han 
med sig ytterligare 2 000 sidor transkriptionskopior till den ”unga generationen” franska 
filosofer, som naturligtvis innefattar Thao själv och Merleau-Ponty. Det är de första texterna 
som makarna Strasser har transkriberat. Tydligen har Van Breda berättat om paret, för i ett 
brev till Thao av den 8 augusti 1944 skriver han: ”Jag har varit tvungen att söka ett nytt boende 
för mina medarbetare i Mechelen, eftersom de har drabbats hårt av läget i denna stad.” Han 
är också öppen med att manuskripten är utspridda över hela landet, även om han inte går in 
på detaljer: ”Jag kan inte säga vilken sorglig syn mitt bibliotek nu utgör.” 

Ett och ett halvt år senare gör Van Breda ett sista försök att komma överens med 
Sorbonne. Återigen reser han till Paris, där han på nytt diskuterar med Le Senne och Nabert 
men också träffar Émile Bréhier, direktör för den filosofiska fakulteten. Den här gången ser 
förhandlingarna ut att gå smidigt och innan Van Breda återvänder hem enas de om att han 
ska utarbeta ett förslag till samarbete. Men till sin stora förvåning får han strax efter 
hemkomsten ett brev i vilket Bréhier drar tillbaka alla löften. ”Jag blev lite överrumplad av 
vårt samtal i söndags. Sedan dess har jag hunnit tänka över det vänliga förslaget från Leuven i 
lugn och ro och undrar hur meningsfullt det vore att ha kopior av en del av 
Husserlmanuskripten i Paris. För det första kommer de viktigaste texterna tack vare ert 
engagemang att ges ut, vilket är det allra bästa, och för det andra är det inte så långt till 
Leuven, så de få personer som behöver konsultera texterna kan resa till er”, skriver Bréhier.  

Det kommer att dröja ganska många år innan Van Breda känner sig manad att ta kontakt 
med Sorbonne igen.  
 
 


