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feministischer Kriterien der Literaturkritik zum Ziele 
hat.» (Vorwort, Die verborgene Frau.)

I sin Tagungsbericht noterar så Stephan och Weigel att 
en del av deltagarna ställde sig skeptiska till nödvändighe
ten och möjligheten av nya metoder liksom de överhuvud 
opponerade mot sammankopplingen av feminism och ve
tenskap. I motsats till kvinnliga historiker och sociologer 
har kvinnliga litteraturforskare -  80% av deltagarna ut
gjordes av studentskor och doktorander -  aldrig träffats 
förut på en dylik Tagung i BRD; det blev en ny och 
tydligen både stimulerande och upprivande erfarenhet. 
Inte enbart germanistiken var företrädd utan där fanns 
också anglister, romanister osv.

»Ein besonders Problem ergab sich in der Arbeits
gruppe über DDR-Literatur. Hier stand das Problem der 
historischen Differenz zu den Autorinnen so sehr im Mit
telpunkt wie sonst in keiner Arbeitsgruppe, obwohl doch 
der Erfahrungsabstand etwa gegenüber Autorinnen aus 
dem 18. Jahrhundert oder aus anderen Kulturkreisen si
cherlich nicht geringer ist.» Feministisk germanistik i 
USA har i gengäld gärna gett sig i kast med DDR-litteratu- 
ren.

I augusti 1985 samlades i Göttingen IVG, germanister- 
nas internationella förbund, som konstituerades i Rom 
1955 och sedan dess haft sina sammankomster vart femte 
år. Generaltemat var 1985: »Kontroversen, alte und 
neue» och en delsektion med uteslutande kvinnor ägnade 
sig åt »Frauensprache -  Frauenliteratur». En av före
dragshållarna var Sigrid Weigel, som chockerade oförbe
redda åhörare med sin feministiska terminologi.

Ulf Wittrock

130 Övriga recensioner

Märta Bergstrand: Från Karamzin till Trifonov. En biblio
grafi över rysk skönlitteratur i svensk översättning. Alm
qvist & Wiksell International. Sthlm 1985.

Det är en betydande insats inom den internationella sla- 
vistiken som Stockholm Studies in Russian Literature har 
svarat för alltifrån Nils Åke Nilssons studie Osip Mandel
stam. Five Poems (1974), den första delen i serien. Den 
senaste, Märta Bergstrands stora bibliografi över rysk 
skönlitteratur i svensk översättning, som utgör volym 21 i 
sviten, bör bli en ofta anlitad referensbok för svensk 
litteraturvetenskap; den kan också vara till nytta i pedago
giska sammanhang, när det gäller att få fram en passabel 
tolkning av ett ryskt diktverk.

Nils Åke Nilsson konstaterar i ett förord att under hela 
1800-talet tyska tidskrifter och tyska och franska översätt
ningar tjänade som förmedlare av ryska litterära nyheter. 
Den först översatte ryske författaren var Nikolaj Karam
zin som 1797 fick en av sina sentimentala berättelser 
utgiven på svenska. Om också framför allt tyskan under 
lång tid framåt fungerade som förmedlande språk fanns 
det snart nog i Finland personer som behärskade origi
nalspråket. Vid sekelslutet var det finländska översättare 
som introducerade nya författare som Tjechov, Gorkij 
och Andrejev, men också rysk poesi (Rafael Lindqvist).

Som vår förste seriöse översättare från ryskan beteck
nar Nilsson Herman Almkvist, egentligen arabist; det var 
han som stod för Turgenevs samlade verk i tio band 
1883-86. Alfred Jensen var under 1890-talet och i början

av 1900-talet en av Svenska akademien flitigt anlitad ex
pert på de olika slaviska litteraturerna, men hans översätt
ningar gällde snarare polsk, bulgarisk och serbokroatisk 
än rysk litteratur. Valborg Hedberg som på 80-talet grep 
sig an med Tolstoj, blev därmed en av de första i raden av 
våra många kvinnliga översättare av rysk litteratur. Men 
först under 1920-talet kommer Tolstoj s stora romaner i 
översättning från originalspråket. Nya översättningar av 
Dostojevskij böljar utkomma 1918. I Tyskland hade Dos- 
tojevskijs Sämtliche Werke publicerats i flera utgåvor 
mellan 1907-21.

Fredrik Böök hyste aversion mot den nya sovjetryska 
litteraturen, och Nilsson menar att Anders Österling bröt 
isen för denna i och med »14 sovjetryska noveller», som 
1929 förelåg i »Gula serien» på Bonniers förlag. Men när 
ett nobelpris gick till den ryska litteraturen var det emi
granten Ivan Bunin som fick det (1934). En av Bunins 
översättare var Sigurd Agrell.

Det ökade intresset för ryska språket vid universiteten 
som manifesterade sig i nya professurer i slaviska språk i 
Stockholm och Göteborg, har bidragit till att skapa en ny 
generation av kvalificerade översättare. Deras personliga 
erfarenheter av det sovjetiska samhället har kommit deras 
översättningar till godo.

Märta Bergstrands källor till biografin har framför allt 
varit Kungliga Bibliotekets katalog och Svensk Bokför
teckning 1830-1982.

Ulf Wittrock

Handbook o f Russian Literature. Edited by Victor Ter
ras. Yale University Press 1985.

I en magnifik volym har samlats information om den ryska 
litteraturen. »Handbook o f Russian Literature is the col
lective effect of 106 scholars, each a specialist in his or her 
area.» Utgivare är Victor Terras som i förordet betecknar 
handboken som »a collective venture». »There exists, of 
course, works from which the information gathered in this 
handbook may also be obtained. Many of them are listed 
in the Bibliography. The raison d’etre of this handbook is 
to make this information available in English under a 
single cover.»

Handboken har en alfabetisk uppläggning. Så gott som 
alla bidragsgivarna är knutna till universiteten i USA. 
»The principle applied in soliciting contributions was that 
contributors would write one or two major articles and a 
group of minor articles from their general area of speciali
zation.» Det rör sig om nästan 1000 artiklar och de be
handlar rysk litteratur under tio århundraden. Victor Er
lich har -  tydligen med alla skäl -  redan lovordat den 
mäktiga handboken för »the comprehensiveness of the 
coverage and the invariably reliable and often illuminating 
treatment of individual authors, major texts and trends, 
relevant concepts and institutions».

Nedslag från nordisk forskning inom slavistiken är yt
terst sällsynta, men man kan notera hur Herman Erms- 
laev på tal om Sholokhovs The Quiet Don och anklagelsen 
för plagiat bl. a åberopar »a computer-assisted investiga
tion carried out by a group of Scandinavian scholars» som 
belägg för att den av Solzhenitsyn m.fl. framförda be
skyllningen är ogrundad. Den långa artikeln som Krys-




