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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
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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-
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tyna Pomorska har författat om den i juli 1982 bortgångne 
Romån Jåkobson, framhåller den tacksamhetsskuld som 
denne i Dialogues (1982) har uttryckt för det stöd han på 
olika sätt fick i Stockholm och Uppsala i böljan av andra 
världskriget för sina studier i barnspråk, afasi och all
männa ljudlagar.

Transkriptionen av ryska namn i handboken grundar sig 
på den förutsättningen, framhåller Victor Terras, att 
många som kommer att använda sig av den, inte behärs
kar ryska. »The purpose of the bibliography added to 
most articles, is to give the reader a head start, no more. 
As a general principle, secondary literature in languages 
other than English and Russian has been included only 
when it contains information not available in English.» I 
slutet av volymen finns i gengäld en fyllig allmän biblio
grafi med flera underavdelningar. »Entries which have 
received ample attention in the nine-volume encyclopedia 
of literature [Kratkaya literatumaya entsiklopediya, 
1961-78] have sometimes been treated cursorily or omit
ted entirely, while material disregarded by KLE is often 
given more attention.»

Bland uppslagsorden finner man Literary criticism och 
Scholarship, literary, liksom Realism och Socialist rea
lism. »Concise and sound», såsom Terras önskat dem, ter 
sig artiklarna om Acmeism, Formalism, Futurism samt 
Structuralism och Semiotics. I fråga om Mikhail Bakthin 
ansluter sig artikelförfattaren till den uppfattningen att 
Bakthin själv har skrivit flera på 1920-talet under Medve
devs och Voloshinovs namn utgivna arbeten. Xenia Go- 
siorowska behandlar i en påfallande up-to-date översikt 
Women and Russian literature. Versification är något som 
får skälig uppmärksamhet, framför allt i den stora artikeln 
Versification, historical survey of Russian. Dostoevsky 
har Terras överlåtit åt Robert L. Belknap (Columbia), om 
Tolstoi skriver Gary John (Minnesota) och om Gogol 
Donald L. Fanger (Harward). Pushkin har anförtrotts Wil
liam M. Todd (Stanford).

Emigré literature behandlas givetvis översiktligt, lik
som en mångfald ryska författare i exil uppmärksammas 
närmare. Men Victor Terras konstaterar: »Recent litera
ture published in the USSR as well in the West posed 
many problems. [ . . .]  After some attempts, I gave up the 
initial plan to obtain a major article on dissident literature. 
The scholars whom I contacted were probably right in 
suggesting that the topic was too elusive and ill-defined to 
be treated in an organized scholarly manner.»

Målpubliken för denna voluminösa handbok är givetvis 
omfattande. Robert L. Jackson som var med i den fyr- 
mannakommitté som planlade och organiserade företaget, 
hävdar förvisso med rätta: »A student, trained scholar, or 
general reader will find a mine of information -  descrip
tive, theoretical, and directional -  in the Handbook.» 
Terras, den eminente Dostojevskij-forskaren vid Brown 
University, har lyckats att på anmärkningsvärt kort tid 
föra det väldiga uppslagsverket i hamn. »Because the 
writing spanned a year and a half, ending in the summer of 
1983, documentation and bibliography are more up-to- 
date in some articles than others.»

Handboken utgör allt som allt en imponerande manifes
tation av slavistiken i USA. Yale University Press har 
varit i stånd till denna stora, lyckosamma satsning tack 
vare anslag från National Endowment for the Humanities.

Ulf Wittrock

Herrar Wahlström & Widstrand. Brev tillförlaget 1884- 
1984. Sammanställda och kommenterade av Andreas 
Gedin. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1984.

Wahlström & Widstrands förlag har firat sin hundraårsdag 
genom att publicera en diger volym med ungefär 450 
författarbrev alltifrån Hjalmar Söderberg ända fram till 
Ulf Lundell. Även en del brev från förlaget publiceras, 
trots bokens titel. Den nuvarande dynamiske förläggaren 
Per I. Gedin har skrivit ett kort förord men överlämnat 
redigeringen av jubileumsboken till nästa generation. Edi- 
tor är unge Andreas Gedin som även svarar för en utförlig 
inledning med axplock ur annalerna om förlagsverksam
heten och författarförbindelsema.

Uppdraget måste ha inneburit en nog så krävande kurs i 
litteratur- och kulturhistoria. Det har gällt att välja ur 
W&W:s brevarkiv och P. K. Wahlströms samling i Stads
arkivet med tillsammans »flera hundra tusen brev», det 
mesta naturligtvis affärskorrespondens. W&W:s arkiv är 
hittills inte särskilt ofta använt i forskningen och brevutgå
van fäster uppmärksamheten på en väsentlig typ av käll- 
samling för främst biografiska, genetiska och litteratur
sociologiska studier. Bokens redaktör Andreas Gedin har 
gjort en stor insats, men utrymmet eller bakgrundskun
skaperna tillåter sällan att hans kommentar fördjupas. 
Vad han plockat fram är dock intressant nog. Om urvalet 
är representativt får tiden utvisa.

De valda breven är försedda med korta kommentarer 
och grupperade efter förläggarepoker: P. K. Wahlström 
och O. W. Widstrand 1884-1918, P. K. Wahlström 
1918-1932, Torsten Wahlström 1932-1933, Thomas Ben- 
nett 1933-1938, Carl Björkman 1938-1961 och Per I. Ge
din 1961—. Sett i stort är det -  imponerande nog -  tre 
förläggarkonstellationer som hållit skutan gående under 
de hundra åren. Om någon ytterligare skall nämnas måste 
det bli Holger Schildt, finländsk förläggare som 1932 fick 
en självständig ställning inom firman och tillförde den 
sådana författarskap som Fridegårds och Sillanpääs.

När Carl Björkman skulle ta över 1938 saknades kapital 
och Tor Bonnier gick in med halva priset på förlaget -  en 
ekonomisk satsning som inte blev allmänt känd förrän 
1961 vid Björkmans död. Idag äger Albert Bonniers förlag 
60 procent och W&W är i sin tur delägare i tre andra 
företag i bokbranschen. Hur förlags strukturerna föränd
rats under de hundra åren speglas både här och var i det 
nu framlagda brevmaterialet.

En viss patriarkal roll tycks bokförläggaren fortfarande 
ha, dock med växande inslag av äldrebror-rådgivning och 
kompisskap. Det nu framlagda materialet vittnar främst 
om förläggar-författar-relationema samtidigt som det ger 
en hel del unika upplysningar om författarnas beläsenhet 
och planer, om manuskriptdateringar osv.

Man kan också läsa brevproven som en intressant stil- 
historisk krönika. Hjalmar Söderberg skriver ytterst preg
nant, med semikolon på rätt ställe och precis den lilla 
ironiska touche som man kunde tillåta sig gentemot herrar 
W&W. Ett Söderbergsbrev är ett konstverk i sig och kan 
givetvis återges som illustration. Mot periodens slut är 
möjligheterna till sådana prov mycket begränsade. Nu är 
det elskrivmaskinemas och ordbehandlingsapparatemas 
eller åtminstone korrigerlackets tid. Fortfarande tycks 
författare dock använda brevformen en hel del i stället för 
telefonen -  till litteraturhistorikers glädje. Samlingens 
sista brev från Ulf Lundell ger exempelvis intressanta




