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ling? Vilken möjlighet finns det att skriva en läsningens 
historia; kan man skilja mellan »den omoderna» och »den 
moderna» läsaren? Osv., osv. Melberg begränsar emeller
tid i stort sett sitt intresse till de litteraturhistoriskt kano
niserade författarna, något som sannolikt följer av mo
derniseringstanken -  här gäller det inte att finna de tidsty
piska utan de modemiseringstypiska författarna. Trots 
några förståelsefulla kommentarer om C. G. Walbergs 
Cederborghsefterbildning Uggleviksbalen (s. 32f.) sägs 
inte mycket om den litteratur som inte kan betecknas som 
framåtsyftande -  ett exempel är bortviftandet av Wilhel
mina Stålbergs Ewa Widebeck, ett av de många inläggen 
mot Det går an.

Begreppet modernisering syns mig dock för oklart för 
att egentligen underlätta utvecklingsdiskussionen. Med 
modernisering menar Melberg inte bara övergången från 
gammal till nytt, utan fastmer det oåterkalleliga korsandet 
av en historisk avgörande gräns -  individualpsykologiskt 
inte olik uppbrottet från familjen, steget ut i friheten (s. 
10, 24). Emellertid tunnas begreppet snart ut till att använ
das i sin vardagsspråkliga betydelse, »förändring i nuti
dens riktning». År 1809 eller år 1839 eller på 1880-talet -  
överallt finner man moderniteten i full expansion.

Ambitionen att tolka skeendet i övergripande teoretiska 
modeller tillhör det spännande och viktiga i Melbergs 
forskningsprofil. Styrkan ligger här i förmågan att ställa 
oväntade frågor, utmana vaneseendet. Svagheten finns 
dock i frestelsen till totalitetsanspråk -  fenomenen anpas
sas till teorin och inte tvärtom. Ett exempel finns i avsnit
tet om Det går an, där Melberg spårar »lönearbetets 
genombrott och begynnande annektering av människors 
samliv, känslor, samfärdsel, handel» (s. 58) bakom Sara 
Videbecks tanke att hon och Albert kan låta tjänare klara 
hushållsgöromålen. Dessa »lönearbetande legotrupper» 
(s. 58), för att låna Melbergs formulering, är förvisso en 
förutsättning för att äktenskapsutopin ska kunna förverk
ligas, men de är ju betydligt äldre än denna -  vilket också 
framgår av Det går an, där Sara och hennes mor har hjälp 
av tjänarinnan Maja (o.u. s. 145, 166ff.). Ett annat exem
pel på Melbergs teorirespekt finns i Cederborghkapitlet, 
där det är mycket tal om litteraturens »tilltagande mark- 
nadsberoende» (s. 19; jfr ex. 18, 24). Cederborgh blir här 
»den marknadsmedvetne författaren» (s. 28f.) - utan att 
läsaren får veta att han var ekonomiskt oberoende och 
t.o .m . lär ha grundat sin förlagsrörelse mest som en 
förevändning för att få flytta tillbaka till Stockholm (Fred
rik Böök, Minnesteckning över Fredrik Cederborgh, 1925, 
s. 144ff.). I en analys av »moderniseringen» under 1800- 
talet önskar man onekligen en mer nyanserad bild av 
marknadens betydelse för författarna än att de var »med
vetna» om den.

En allvarligare brist med Fördömda realister är dock 
bokens oklara syfte. Vill den populärvetenskaplige förfat
taren Arne Melberg popularisera tidigare vetenskapligt 
nådd kunskap, eller vill han presentera ny kunskap på ett 
populärt hållet sätt? Trots att han valt att förse vaije 
kapitel med fotnoter (s. 48ff., 67, 104) är Melberg synner
ligen snäv med hänvisningar till sina föregångare. I Ceder
borghkapitlet undviker han således t. ex. att hänvisa till 
Elof Ehnmarks innehållsrika avhandling Studier i svensk 
realism. 1700-talstraditionen och Fredrik Cederborgh 
(1930); i Strindbergsavsnittet åberopar han enbart Nils 
Norman och Olof Lagercrantz -  medan han i Almqvistes-

sän helt förbigår tidigare forskare. Förlag och författare 
vill väl inte tynga boken med alltför många noter, men 
resultatet har här blivit en halvmesyr. Det gör ett något 
bisarrt intryck när Melberg angående Det-går-an-striden 
hänvisar till sin egen sammanfattande framställning i Rea
litet och utopi (s. 87ff.), men inte till de stora utredningar 
som gjorts av Karl Warburg (1908) och Stig Hellsten 
(1951). Sådana försummelser är alltför täta i Fördömda 
realister för att den ska närma sig den viktiga populär
vetenskapliga uppgiften att låta läsaren gå vidare till större 
undersökningar.

Till detta kommer Melbergs lust för provokativa utta
landen om tidigare litteraturhistorieskrivning. Bland några 
märkliga uttalanden pekar jag bara på ett: »Den vanliga 
litteraturhistorien hittar ingen tydligt realistisk roman förr
än med Strindberg, på bred front knappast förrän med 
1910-talets berättare» (s. 28)! Kommentarer torde vara 
överflödiga, liksom hänvisningar till t. ex. Ny illustrerad 
svensk litteraturhistoria.

Uppslagsrikedomen och den teoretiska ambitionen 
räcker alltså knappast för att göra Arne Melbergs För
dömda realister till lyckad populärvetenskap.

Johan Svedjedal

Geir Kjetsaa: Dostoevsky and his new testament. (Slavica 
Norwegica III.) Solum Forlag. Oslo 1984.

Geir Kjetsaa: Fjodor Dostojevskij -  et dikterliv. Gyldendal 
Norsk Forlag. Oslo 1985.

Joseph Frank: Dostoevsky, the years o f ordeal, 1850- 
1859. Princeton University Press. Princeton 1983.

Nytt källmaterial rörande Dostojevskijs biografi är en säll
synthet. Det var därför en mindre sensation när härom 
året en sovjetisk forskare gick igenom de juridiska och 
administrativa handlingarna som hade att göra med fa
derns (doktor Dostojevskijs) hastiga frånfälle, och kom till 
slutsatsen att dödsfallet sannolikt hade naturliga orsaker. 
Annars förefaller det som om numera allt det viktiga 
materialet finns publicerat, och därmed är tillgängligt för 
forskare som har språkkunskaper och energi i tillräckligt 
mått. Givetvis kan det tänkas att tidigare okända doku
ment ännu kommer fram ur arkiven och slår ikull påståen
det. Min bedömning stärks emellertid av de två böcker 
som här anmäls, och vars författare syns bygga sina lev
nadsteckningar på i huvudsak samma material. Båda be
härskar suveränt en omfattande, övervägande ryskspråkig 
litteratur. Detta ger åt deras framställningar en soliditet 
som inte kan finnas i arbeten som bygger på översättning
ar och västerländsk sekundärlitteratur.

Först om Kjetsaa, ehuru hans bok är utgiven senare än 
de två första delarna av Franks monografi. Boktitelns »et 
dikterliv» anger att det som behandlas är livet, inte liv och 
verk. Genren är inte okänd hos oss (Strindberg!), men 
som en föregångare till Kjetsaa vill jag hellre peka på 
Emest Simmons, med hans berömda tvåbandsverk om 
Tolstoj.

Kjetsaas över fyrahundra sidor är välmatade. Han är en 
skicklig berättare som håller ett snabbt tempo. Framställ
ningen är fylld av citat, ur brev, dagböcker, officiella 
urkunder etc. Texten är därigenom fräsch även för sådana
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läsare som är väl förtrogna med huvuddragen i Do stoj ev- 
skijs biografi. Viktiga drag i personligheten kan tydligt 
avläsas ur dokumenten. Vi vet om den unge Dostojevskij 
att han var ofantligt ambitiös, ofta på ett för omgivningen 
provocerande sätt. Han levde i litteraturen och för den. 
Ännu på schavotten har han kommenterat en annan dikta
res verk, kanske också sina egna författarplaner. Samma 
dag som de till livet benådade återförts till sina celler 
skriver han till brodern: »Om jag inte får möjlighet att 
skriva kommer jag att dö. Hellre femton års fängelse men 
med pennan i hand!» Under fångenskapen trängs de litte
rära uppslagen i hans huvud, och han vet att han samlar 
erfarenheter som är av unikt värde -  bara han får tillfälle 
att utnyttja dem. Han har ägt en själsstyrka av sällsynta 
mått. Sålunda förmår han under fångtransporten ut till 
Sibirien trösta en medfånge som i sin förtvivlan vill ta sitt 
liv. Många vittnesbörd talar om en vitalitet som inte lät sig 
knäckas; där andra skulle ha slagits ner har han så att säga 
studsat tillbaka. På liknande sätt ända till slutet av hans 
bana. Det finns mycket vi på goda grunder kan säga om 
Dostojevskijs karaktär, utan att behöva ta till psykolo
giska rekonstruktioner.

I Idioten berättas hur en dödsdömd under de sista minu
terna av sitt liv ser solen förgylla tornspiran på en kyrka. 
Detta är enligt Kjetsaa en skildring av de minuter som 
Dostojevskij själv på avrättningsplatsen trodde skulle bli 
de sista i hans liv. Om Döda huset heter det att framställ
ningen är in i minsta detalj självbiografisk. En genomgång 
av protokollen från Omsk har visat att författaren inte ens 
ändrat fångarnas namn, med undantag naturligtvis av sitt 
eget. Men namn är oväsentliga och om Dostojevskijs egna 
upplevelser säger den dokumentariska autenticiteten ing
enting. Min invändning att fiktion är fiktion och inte bio
grafi, är i Kjetsaas fall rätt marginell, eftersom det endast 
är undantagsvis som han citerar romanerna. Saken är 
emellertid av principiellt intresse, och hos Joseph Frank 
blir frågan om diktens värde som biografisk källa en cen
tral angelägenhet.

I slutet av Kjetsaas bok finns en litteraturförteckning, 
som vittnar om en imponerande beläsenhet. Däremot 
meddelas inga som helst hänvisningar till citat eller andra 
lätt notifierbara uppgifter. (Joseph Frank, vars arbete 
kommer ut på ett universitetsförlag, har här varit lyckli
gare lottad, och därmed hans läsare. Hänvisningar ges 
rikligt, men så finstilt att ingen läsare besväras.) Hos 
Kjetsaa får vi inte ens veta i vilket kapitel av Idioten den 
nyss anförda scenen med den dödsdömde står att läsa. 
Dock finns ju inte bara romanerna översatta till väster
ländska språk, utan också en ansenlig mängd brev och 
artiklar. Många läsare, även sådana som inte alls tillhör 
kretsen av specialister, skulle säkerligen vara glada att 
kunna spåra citaten. Någon gång är bristen på hänvisning
ar rent skadlig. Så förhåller det sig med Dostojevskijs 
egna ord, anförda sid. 161, om hur han i samband med ett 
av sina epileptiska anfall har en extatisk förvissning om att 
Gud finns. Texten är av betydelse för den intrikata frågan 
om det är diktarens egen upplevelse som ligger under 
skildringen av furst Mysjkins salighet före anfallet (Idi
oten I, kap. 5). Uttalandet av Dostojevskij är, så vitt jag 
kan se, återgivet efter Sonja Kovalevskijs minnen, men 
dessas källvärde har starkt ifrågasatts (Jacques Catteau).

Dostojevskijs romaner och övriga produktion placeras 
på sin plats i hans utveckling. Gestalter, miljöer och motiv

som pekar framåt från hans biografi till fiktionen anförs i 
rikt mått. Ett enda exempel: den försupne maken till den 
kvinna som efter hans död skulle bli diktarens första 
hustru erinrar slående om Marmeladov i Brott och straff. 
Mindre kända verk presenteras pedagogiskt och kompe
tent. Djupträngande och originella tolkningar ligger utan
för biografins ram. Ett undantag är Idioten. Kjetsaa utgår 
här från det exemplar av Nya testamentet som Dostojev
skij har ägt och som Kjetsaa själv har presenterat i en liten 
volym på engelska. Boken i ett slitet skinnband har förva
rats i Lenin-biblioteket, men den har inte tidigare beak
tats, förrän nu den norske forskaren med stor möda har 
skrivit av Dostojevskijs anteckningar. Ett vackert bidrag! 
Johannes-evangeliet är särskilt flitigt förstreckat, och 
Kjetsaa söker här stöd för sin uppfattning av furst Mysj
kins gestalt. Här kan jag endast kort och gott konstatera 
att tolkningen inte övertygar mig, liksom jag även på 
andra punkter är kritisk till denne forskares teologiska 
argumentering. Att diskutera saken som den förtjänar 
skulle kräva stort utrymme, och jag nödgas här inskränka 
mig till att markera min reservation.

Som Dostojevskijs biograf har Geir Kjetsaa gjort en 
utomordentlig prestation, inte bara mätt med nordiska 
mått. Ehuru skriven för en bred läsekrets, är hans bok 
byggd på originalforskning. Den bör presenteras för en 
internationell publik. Översättningar lär också vara på 
gång.

*

Det årtionde i Dostojevskijs liv, 1849-1859, som hos 
Kjetsaa upptar knappt åttio sidor, fyller hos Joseph Frank 
en hel volym -  den andra delen i en monografi som väntas 
bli fem delar. Frank ägnar till skillnad från sin norske 
kollega periodens litterära produkter ingående analyser, 
men också på det biografiska fält där de båda arbetar har 
han möjlighet att vara ojämförligt mera utförlig i sin pre
sentation och tolkning av källmaterialet.

Om något slags fullständig redovisning är det tack och 
lov inte fråga. Kan man alls tänka sig en sådan, skulle det 
bli en oläslig lunta. Frank beskriver i förordet sitt syfte 
med orden: »the subordination of Dostoevsky’s private 
life to a depiction of his interconnection with the literary 
and socio-cultural history of his time». Hans skildring av 
det biografiska förloppet, ehuru bredare än någon annan 
jag känner till, tjänar hela vägen vår förståelse av dikta
rens intellektuella och konstnärliga utveckling.

Att ge ett referat av Franks fascinerande framställning 
är här uteslutet, och jag kan bara anbefalla den intressera
de att själv läsa denna monografi, som man redan efter 
utgivningen av de två första delarna har skäl att kalla ett 
monumentalverk. Jag är nästan frestad att säga att om
fånget av min anmälan står i omvänd proportion till före
målets betydelse. Jag tar hämedan endast upp ett par 
punkter till diskussion.

Om de yttre förhållandena under Sibirienåren vet vi 
ganska gott besked, om Dostojevskijs inre utveckling 
långt mindre. Att han har genomgått en radikal ideologisk 
nyorientering är visserligen uppenbart, men det är vansk
ligt att precisera hur denna nyorientering skall förstås till 
sin innebörd, ännu svårare att fastställa dess genes. En del 
uttalanden i brev och några tillbakablickande artiklar finns 
visserligen, men de är alltför litet att bygga på. I sitt



försök att ge en trovärdig och sammanhängande framställ
ning av vad Dostojevskij själv (i en artikel från 70-talet) 
har kallat »pånyttfödelsen» av sin livssyn använder sig 
Frank av Döda huset som »a primary source». (69) Det 
metodiska steg som hos Kjetsaa närmast markeras tas 
alltså här fullt ut och med kraft. Stor vikt fäster Frank 
också vid den berömda berättelsen »Bonden Marej», 
tryckt 1876. Mer än tjugo år i efterhand skildras här hur 
straffången mitt i helvetet upplever en inre befrielse. 
Frank är naturligtvis medveten om att den konstnärligt 
utarbetade skildringen inte får tas som bokstavlig biografi, 
men han betraktar den ändå som i det väsentliga sann. 
Han skriver därom: »But the truth of the experience it is 
meant to convey, whatever form this episode may have 
originally assumed, indisputably lay at the root of the 
moral-spiritual mutation that began to occur in Dos
toevsky’s outlook.» (128)

Den avgörande punkten -  själva vändtappen kring vil
ken omsvängningen sker -  är enligt Franks uppfattning 
synen på det obildade folket. I fångbaracken trängdes 
adelsmän dömda för politiska brott och ’vanliga’ brotts
lingar på samma britsar. Upptäckten av hurudant folket i 
verkligheten var, har för Dostojevskij inneburit en fasans
full chock. Samma folk, om vilket han i Sankt Petersburg 
hyst rousseauanskt ljusa föreställningar, visar sig här i 
Omsk vara ett elakt släkte, fyllt av hat mot de medfångar 
som en gång varit dess herrar. Desillusionen har fört 
Dostojevskij till förtvivlans botten. Där har han dock inte 
stannat. Under ytan av fysisk och moralisk misär har han 
upptäckt andliga resurser utan motstycke hos den bildade 
klassen. När han lämnar fånglägret, har han lärt sig att det 
ryska foket präglas inte bara av smuts och råhet, utan 
också av godhet, fördragsamhet och förtröstan. Han är nu 
en man med en tro.

Den tro som Dostojevskij vinner i fånglägret har inte, 
menar Frank, den innebörd man närmast skulle vänta; 
den är inte en tro på Gud (eller på Kristus) utan en tro på 
»det enkla ryska folket såsom Kristi mänskliga bild». 
(125) Det handlar visserligen om ett genuint trons språng, 
men det Dostojevskij tror på är i första hand den ryske 
bondens moraliska skönhet, hans oändliga förmåga att 
älska och förlåta dem som gjort honom ont. Vaije livegen 
är hädanefter för diktaren »en potentiell Marej». Denna 
nya åskådning innebär dock samtidigt en återupptäckt 
(rediscovery) av ortodoxin, som är de livegnas tro och 
som Dostojevskij själv vuxit upp med.

Franks rekonstruktion synes innebära att Dostojevskij 
på en omväg har återvänt till sin barndoms religion: därför 
att ortodoxin är folkets religion, blir den också -  åter
igen -  hans egen. Uppsorteringen av omvändelseproces
sens moment väcker invändningar. Kan man inte tänka 
sig att straffången i sin nöd har så att säga direkt återknutit 
till de religiösa föreställningar som han fört med sig från 
hemmet? Källmaterialet är ytterligt osäkert, och frågorna 
subtila. Den lysande forskaren tycks mig alltför katego
risk när han driver sin tes.

Den freudianska tolkningen av Dostojevskijs omvän
delse avvisas bryskt. Frank menar sig ha funnit en bättre 
förklaring. Han anför inte endast synen på folket som en 
avgörande faktor, utan vågar också lansera en tolkning 
byggd på hjämfysiologins rön. Studiet av människor som 
lever i extremt pressande situationer visar att gamla tan
kemönster kan totalt utplånas och ersättas av nya. Vad

112 Övriga recensioner

som kallas hjärntvätt är ett exempel härpå, likaså många 
omvändelser av extatisk väckelsetyp inom både kristen 
och utomkristen religion. Dostojevskij har av hårda om
ständigheter placerats i en situation ägnad att framkalla en 
inre omvälvning av denna typ. Detta är en fascinerande 
tolkningshypotes. Ändå finner jag det ofrånkomligt att 
påminna om hur litet det dock är som vi verkligen vet om 
Dostojevskijs utveckling. Samma ofullständiga och bräck
liga material låter sig strukturera efter många och olika 
mönster.

Vad Dostojevskij kom åt att skriva i Sibirien tillhör 
ännu inte den omistliga delen av hans verk. Frank ägnar 
ändå dessa texter ingående kommentar och analys. Till 
den följande delen av hans monografi hör däremot några 
av de epokgörande verken, sålunda Döda huset (ur andra 
synpunkter än den biografiska) och Anteckningar från ett 
källarhål. Man kan förutsätta att Franks breda orientering 
i tidens intellektuella liv, i Ryssland liksom i Väst-Europa, 
här kommer till sin fulla rätt. Redan i föreliggande del 
imponerar vidden av hans perspektiv. En fotnot om teolo
gen Reinhold Niebuhrs diskussion av förhållandet mellan 
eskatologi och historia lovar gott för behandlingen av 
Dostojevskijs sista roman. Men därom först i monografins 
avslutande del.

Sven Linnér

Cahiers Léon Tolstoi. I. Anna Karénine. Bibliothéque 
russe de l’institut d’études slaves. LXVII. Paris 1984.

Denna artikelsamling om Anna Kareninas poetik är den 
första i en fransk Tolstoj-serie. Den innehåller bidrag från 
en konferens i april 1983 och är utgiven av Institut d’É- 
tudes Slaves tillsammans med det Tolstoj-sällskap, som 
grundades 1978 och som för närvarande har Tolstojs barn
barn Sergej som ordförande.

Ett följande häfte kommer att som utgångspunkt ta 
artikeln »Vad är min tro», som fyllde 100 år 1984. Det 
skall alltså behandla den religiöst-filosofiska aspekten av 
Tolstojs författarskap. I fortsättningen kommer vidare tre 
andra stora ämnen att behandlas: »Tolstoj och döden» (i 
samband med berättelsen »Ivan Iljitjs död»), »Tolstoj och 
teatern» och »Tolstoj och Frankrike».

I föreliggande häfte är det alltså Anna Karenina, skri
ven under tydligt franskt inflytande, som utvalts att pre
sentera Tolstoj som romanförfattare. Romanen skrevs un
der 1870-talet och samtida kritiker fångade i den en efter- 
klang av G. Flaubert’z Madame B ovary. Det var emeller
tid ett annat verk, Dumas den yngres L ’homme-femme, 
som -  enligt vad en av ryska formalisterna, B. Éjchen- 
baum, visat -  hos den ryske moralisten väckte en impuls 
att polemisera med en egen »familjeroman». Till skillnad 
från Dumas’ funderingar om mannens rätt att döda sin 
otrogna huastru var Tolstojs avsikt att skildra syndens 
ödesdigra konsekvenser och romanens ursprungliga hu
vudgestalt var Aleksej Karenin.

De i samlingen ingående artiklarna formar tre tematiska 
cirklar: det är Tolstojs narrativa konst, hur han utformar 
en realistisk roman efter sin moralisk-filosofiska intention 
(E. Etkinds »La pensée et le language», J. Catteaus »Le 
réel métaforique», R. Schatzmans »Alexis Karénine»); 
romanens komposition med flertaliga dolda betydelsebä




