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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
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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
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rande paralleller (F. Cornillots »L’ Écriture contrapun- 
tique»), M. Aucouturiers »Le calendrier du roman» och 
Fr. Flamants »Les fausses sorties»). En tredje grupp stäl
ler in Anna Karenina i olika typologiska sammanhang, 
t. ex. M. Sémons intressanta artikel som ser romanens 
text som underordnad en dominerande semantisk regel -  
»främmandegörandet av jaget» (»L’estrangement du 
moi»).

I de flesta fall är det ett valt avsnitt eller en konkret 
iakttagelse som tjänar som utgångspunkt och som leder -  
utan fransmännens sedvanliga strukturalistiska retorik -  
till den psykologiska realismens nyckelproblem. E. Et- 
kind beskriver Tolstojs sätt att skapa en »inre människa» 
genom att antyda en klyvning mellan hjältens tanke och 
verkliga, icke-verbaliserade tillstånd. M. Aucouturiers ar
tikel om episka och emotionella, dvs. lyriska, tidscirklar i 
romanen berör ett centralt begrepp för hela genren -  
tids- och rumskategorin (jfr M. Bachtins »kronotop»). J. 
Catteaus värdefulla iakttagelser om metaforikens förank
ring i konkreta, »realistiska» detaljer fortsätter linjen från 
Éjchenbaums resonemang och står i en intressant teore
tisk motsättning till Roman Jakobsons tes om realismen 
som konsten att framhäva till synes tillfälliga detaljer.

Artikelsamlingen om Anna Karenina är kort (90 s.), 
men de analyser som ingår är elegant och inspirerat 
skrivna och förser läsaren med en rad tillförlitliga ledtrå
dar på hans väg genom Tolstojs romankonst.

Anna Ljunggren

Birgitta Holm: Selma Lagerlöf och ursprungets roman. 
Norstedts 1984.

Selma Lagerlöf och ursprungets roman är titeln på andra 
delen i Birgitta Holms kvinnoromanprojekt ROMA
NENS MÖDRAR. Första delen, som kom 1981, hette 
Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse 
och handlade om Familjen H ++ +.

Studiet av Selma Lagerlöf har fått mer magistral anlägg
ning genom att inte, som Bremerboken, beröra enbart en 
text utan spänna över flera: i första hand Gösta Berlings 
saga men även ungdomsverken »Upprättelse» och »Ma- 
dame de Castro», vidare En herrgårdssägen, Kejsarn av 
Portugallien och Bannlyst, samt »självbiografin» Dagbok 
från 1932 som används som operativt instrument för för
ståelsen av de andra texterna. Anspråken är denna gång 
också större: att -  med utgångspunkt i tesen att Selma 
Lagerlöf »medvetet» utnyttjade »det undermedvetna» -  
spåra »chiffret», »den hemliga energin», »förtätade nyc
kelföreställningar» (s. 9ff) i författarskapet som helhet. 
Ytterligare har skett en markant förskjutning i projektets 
analys- och tolkningsmodell: psykoanalysens begreppsap
parat och föreställningsvärld har kommit att dominera 
denna andra del, medan den i första projektdelen emfa
tiskt utfästa kvinnoromanaspekten trängts mer i bakgrun
den.

Likväl inleds delen om Selma Lagerlöf med en försäk
ran, att tre kvinnospecifika frågor alltjämt skall stå cen
tralt: 1) den kvinnliga författarens entré som »normbrott», 
2) vad det innebär för kvinnan att beträda manligt territo
rium, 3) vad den kvinnliga författarens kvinnliga föregång

are betytt »i dessa avseenden» (s. 8). Samtidigt medges, 
att språnget mellan delarna i projektet blivit större än vad 
som från böljan avsågs. Det ges ingen förklaring till varför 
så blivit fallet, och man undrar hur Lagerlöfs innoverande 
kraft inom kvinnoromanen kan hävdas utan att sättas in i 
kontexten av samtidig eller omedelbart föregående kvinn
lig och manlig romankonst -  i första hand tänker man 
naturligtvis på Victoria Benedictsson och hennes för sin 
tid så uppseendeväckande kvinnoromaner Pengar och 
Fru Marianne.

För att i detta vacuum klara frågan om »normbrott» och 
»kvinnliga föregångare» opererar Holm i stället med 
kopplingar mellan Bremers Familjen H+++ och den sex
tio (!) år senare tillkomna Gösta Berlings saga. Det inle
dande partiet med Bremer i fokus blir samtidigt funda- 
ment för väsentliga resonemang i det följande. Av intresse 
är då att se, hur Holm går till väga för att med Bremers 
hjälp lägga grunden till undersökningen av Gösta Berlings 
saga.

Rubriken till sitt första kapitel har Holm hämtat från 
den ofta åberopade upptakten till Lagerlöfs debutverk: 
»Ändtligen stod prästen på predikstolen». Sin egen fram
ställning inleder Holm med dessa meningar: »’Ändteligen 
stadnade min släda.’ Så böljar den egentliga romanen, 
familjeskildringen i Fredrika Bremers Familjen H +++. 
Och så böljar därmed den borgerliga realistiska romanen i 
Sverige» (s. 17). -  Detta är vilseledande och knappast med 
sanningen överensstämmande. Familjen Fl+++ börjar 
nämligen på följande sätt: »I slutet af februari månad 
1829 befann jag mig en afton vid Skanstull . . . »  Först på 
tredje sidan möter satsen »ändteligen stadnade min 
släda», mer en passant mitt inne i ett större textsjok och 
därför ingalunda med den av Holm urgerade innebörden 
»jublande försäkran om att vara anländ». Att Bremers 
»egentliga» roman skulle börja just där på tredje sidan är 
ett godtyckligt påstående.

Förhållandet att Selma Lagerlöf under arbetet på Gösta 
Berlings saga skrev sin kända novell »Mamsell Fredrika» 
suggereras till att bli tecken på en mystisk samhörighet 
mellan Lagerlöfs debutverk och Bremers författarskap. 
Men sanningen, som förtigs av Holm är -  vilket Elin 
Wägner utrett i sin biografi om Lagerlöf -  att Fredrika 
Bremer-förbundet och tidskriften Dagny hösten 1890 för
beredde firandet av 25-årsminnet av Bremers död och att 
Sophie Adlersparre av denna anledning för Dagny helt 
enkelt beställde ett bidrag om Bremer av sin skyddsling 
Selma Lagerlöf. Detta resulterade i novellen »Mamsell 
Fredrika», som fokuserar Bremers kvinnoemancipatoris- 
ka roll och inte hennes romankonst. Omständigheter som 
dessa hindrar emellertid inte Holm från att påstå: »Selma 
Lagerlöfs ’Ändtligen’ tar sitt avstamp i Familjen H ++ + . 
Fredrika Bremer har gett förutsättningarna för den kvinn
liga författarens väldiga stämma och för romanens nya, 
brusande färdriktning» (s. 19). -  Att det förutom tidsinter- 
vallet på sex decennier också är fråga om två helt olika 
romantyper -  »novel» respektive »romance» -  berörs inte 
närmare av Holm. Genomträngande teoretiska diskussio
ner av romanbegreppet -  och den ståtliga projekttiteln 
likaväl som sub-titlama uppfordrar till sådana -  lyser med 
sin frånvaro.

Genom en ny anknytning till Familjen H+ + + lanseras 
den nu energiskt drivna tesen om Lagerlöfs verk som »en 
förklädd familjeroman» (s. 22), vilket kort och gott sägs
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