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Abstract 
 
English title: Collectivism and Materialism in A.P. Platonov’s Kotlovan. 
 
This thesis examines the treatment of ideological matters in Andrej Platonov’s 1930 novel Kotlovan. 
The examination is based on Ol’ga Meerson’s theory of non-estrangement, which is applied to the 
depiction of ideology in Kotlovan. The specific themes examined are collectivism and materialism, 
which were viewed in the early Soviet period as important aspects of Marxist-Leninist ideology.  

The findings suggest that both collectivism and materialism are core issues in Kotlovan. Contrary to 
what one might suppose, however, these themes are not treated primarily in the famously dissonant and 
often ideologically coloured language of the surface of the text. Rather, the treatment of ideology seems 
to be conducted on a deeper level, where these issues are veiled by means of non-estrangement. By 
hiding away these core issues, the text requires the reader to accept them as given premises of the reality 
described in the text, in order to be able to proceed with the reading process.  

 
Keywords: Platonov, Kotlovan, ideology, collectivism, materialism, Meerson, neostranenie, non-
estrangement 
 
Резюме 
 
Название: Коллективизм и материализм в повести А.П. Платонова Котлован. 
 
Объектом исследования предлагаемой работы выступает повесть А.П. Платонова Котлован. 
Предметом же исследования является трактовка в тексте Котлована вопросов идеологической 
тематики, а более точно – коллективизма и материализма, воспринимаемых в качестве 
важнейших составляющих марксизма-ленинизма. В представленной работе применительно к 
идеологической тематике исследуемой повести использована разработанная Ольгой Меерсон 
теория неостранения. 
Результаты исследования указывают на центральную роль коллективизма и материализма в 

повести Котлован, которые при этом обсуждаются не столько на уровне платоновского 
специфического, нередко идеологически подкрашенного языка, сколько в более глубинном 
пласте текста, скрытые методом неостранения. Именно эта скрытость центральных тем в тексте 
заставляет читателя принимать их за данность изображаемой в Котловане действительности. 
 
Ключевые слова: Платонов, Котлован, идеология, коллективизм, материализм, Меерсон, 
неостранение 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Andrej Platonovs långnovell (ry. повесть) Kotlovan från 1930 är ett av författarens mest kända 

och också mest mångfacetterade verk. Vid sidan av dess ofta absurda och groteska skildring av 

Ryssland vid tiden för den första femårsplanen, dess dystopiska tendenser parade med glimtar 

av ontologiskt färgad naturlyrik, kännetecknas Kotlovan inte minst av ett säreget språk. Texten 

är full av absurdismer, ordlekar, katakreser med mera. Dessutom genomsyras texten av de 

många ideologiskt anstrukna neologismer och den propagandajargong som 

Oktoberrevolutionen gav upphov till.1 Resultatet är en krävande prosa som beskrivits bland 

annat som ”besynnerliga förvrängningar av det ryska språket”2 (Seifrid 1992:1), ”’okultiverat’” 

(ry. некультурный, Tolstaja-Segal 1994:47) och ”ett språk av anomalier” (V’jugin3 2004:70).  

Som en möjlig delförklaring till hur detta speciella språk verkar i texten har den rysk-

amerikanska forskaren Ol’ga Meerson presenterat en teori om ickefrämmandegöring som en 

grundläggande estetisk princip hos Platonov (Meerson 1997). Enligt denna teori kännetecknas 

Platonovs texter av att det extraordinära inte, som brukligt är, framhävs, utan i stället 

normaliseras och görs omärkbart. De språkliga anomalierna och förvrängningarna, liksom även 

neologismerna, fyller i detta sammanhang funktionen av att avleda läsarens uppmärksamhet 

från det, som ickefrämmandegörs. Meerson visar hur denna princip fungerar i förhållande till 

tre temata: det övernaturliga, döden och ideologin. I sin studie, som spänner över större delen 

av Platonovs œuvre och som ger många intressanta ingångar till en fördjupad förståelse av 

Platonovs texter, lämnar Meerson emellertid en lucka just vad gäller ickefrämmandegöring av 

ideologi i Kotlovan. Samtidigt står den kommunistiska ideologin på många sätt i fokus i 

Kotlovan, vilket manifesteras såväl i det tematiska innehållet som i det rikliga och ofta 

innovativa bruket av ideologiskt språk. Detta motiverar en undersökning av hur det ideologiska 

ickefrämmandegörs i Kotlovan. 

                                                
1 Detta revolutionära nyspråk har beskrivits ingående av A. Mazon och A.M. Seliščev (Mazon 1920; Seliščev 
1928). 
2 Alla översättningar till svenska är författarens egna såvida inget annat anges. 
3 Ryska egennamn, med undantag för toponymer och namn på kända historiska personer (för dessa används 
etablerad, svensk stavning), translittereras genomgående, utom i citat ur källor på andra språk än ryska, där 
originalets transkribering följs. Följaktligen skrivs exempelvis ”Voščëv” i brödtext och i direkta översättningar 
från Kotlovans ryska text (Platonov 2009), medan samma namn skrivs ”Vosjtjev” då Kajsa Öberg Lindstens 
svenska översättning citeras (Platonov 2007). 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de kollektivistiska och materialistiska aspekterna 

av den kommunistiska ideologin skildras i Andrej Platonovs roman Kotlovan. Undersökningen 

bygger på en analys av hur det av Ol’ga Meerson identifierade stilgreppet 

ickefrämmandegöring verkar i texten. 

Det är texten i sig som är objektet för studien, ej Platonovs privata förhållande till ideologin. 

Detta är värt att nämna, eftersom frågan om Platonovs inställning till den sovjetiska regimen 

och dess ideologi gäckat mången läsare (Seifrid 1992:2; Tolstaja-Segal 1994:48).  

 

1.3 Material och metod 

 

Materialet för undersökningen är Andrej Platonovs Kotlovan. Det är alltså den ryska 

originaltexten som studeras, varför texten genomgående nämns vid dess ryska titel. Begreppet 

originaltext är emellertid något problematiskt. Kotlovan, som fullbordades 1930 och skildrar 

händelser under tiden för den första femårsplanens lanserande 1929–1930 (Seifrid 2009:23), 

förblev opublicerad under Platonovs livstid, och publicerades 1973 av det amerikanska förlaget 

Ardis i en tvåspråkig utgåva, vars ryska text idag anses vara behäftad med många brister (ibid., 

2009:113). Den första utgåvan i Ryssland (då ännu Sovjetunionen) kom 1987, då tidskriften 

Novyj mir publicerade en version (Vasil’ev 1990:158). Sedan Sovjetunionens fall har flera 

andra utgåvor kommit, som i många fall skilt sig väsentligt från varandra; bland annat har 

Platonovs dotter Marija Andreevna Platonova hjälpt till att redigera en utgåva som publicerades 

1995 (Öberg Lindsten 2007:191). 2011 publicerade förlaget Vremja en kommenterad utgåva. 

För denna studie har en utgåva från 2009 använts (Platonov 2009) som material, medan 

kommentarerna (redaktör N.M. Malygina) i Vremjas utgåva har tjänat som referensmaterial 

(Malygina 2011). 

Metoden består i närläsning av ett urval representativa passager ur Kotlovan, på vilka Ol’ga 

Meersons teori om ickefrämmandegöring (Meerson 1997) appliceras. Urvalet är gjort utifrån 

kriteriet att passagen skall innehålla ett fall av ickefrämmandegöring av antingen kollektivism 

eller materialism. Urvalet är just ett urval, utan ambition att vara uttömmande.4  

 

                                                
4 Ang. urvalsproblematiken se även nedan under 3.1. 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Platonovforskning 

 

Eftersom flera av Platonovs mest betydande verk, däribland Kotlovan, var förbjudna i 

Sovjetunionen fram till perestrojkan, men samtidigt cirkulerade i mer eller mindre bristfälliga 

samizdatversioner som läckte ut och publicerades och översattes i Väst, har 

platonovforskningen länge på sätt och vis varit uppdelad i en västlig och en sovjetisk ådra, 

vilka haft olika förutsättningar och därför också olika fokus. Sedan Sovjetunionens fall har 

dessa två ådror kunnat mötas, berika varandra och sammansmälta till ett gemensamt 

forskningsfält med tillgång till samma material, kontakt mellan forskare från olika länder etc.  

Under Kalla kriget gick inom platonovforskningen den tydligaste skiljelinjen mellan Öst och 

Väst i huruvida man betraktade Platonov som en socialistisk realist (Öst) eller en antiutopisk 

kritiker av det sovjetiska projektet (Väst). En delförklaring till detta bör ha varit att de verk, 

där Platonov framstår som mest regimkritisk, var förbjudna i Sovjetunionen, medan endast 

hans senare verk, där han tycks anpassa sig till den socialistiska realismens krav, fanns att tillgå 

och friare kunde analyseras och citeras.5 Man bör dock inte utesluta att det fokus man i Väst 

lade på de förment regimkritiska verken också i någon mån kan ha varit influerat av politiska 

hänsyn. Gemensamt för bägge linjerna var emellertid tendensen att se Platonov främst som en 

politisk författare. 

Två huvudsakliga temata kan urskiljas i platonovforskningen: Platonovs säregna språk och 

hans texters filosofiska innehåll. Lejonparten av platonovforskningen studerar hur dessa båda 

temata interagerar med varandra. Medan studier som fokuserar på Platonovs världsåskådning 

lättare kan förbigå de lingvistiska och stilistiska aspekterna av hans verk, har det varit svårt för 

de lingvistiskt och stilistiskt intresserade att bortse från texternas filosofiska aspekter, och 

platonovforskningen har såväl i Öst som i Väst framför allt behandlat filosofiska eller politiska 

ämnen.  

Först ut att uppmärksamma Platonovs ”mycket egenartade språk” var Lev Borovoj 

(1966:181), som dock hade som utgångspunkt att Platonovs bästa verk var de som trycktes 

                                                
5 Censuren och förbuden hindrade som vi skall se inte en forskare som Šubin att läsa dessa förbjudna texter, men 
det tycks sannolikt att han behövt iaktta viss försiktighet när det kommit till att diskutera och citera dem. Det är 
tydligt att hans yrkesmässiga heder inte tillåter honom att helt förbigå Kotlovan och Čevengur, samtidigt som de 
mest behandlas som skrivövningar och endast diskuteras ur särskilda aspekter, för att belysa särskilda fenomen 
(Šubin 1967:39–40; 53–54). 
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under 1930-talets andra hälft (ibid., 179), och alltså ägnade sig åt dessa texters mer 

normaliserade språk6, än det som utmärker Kotlovan. Borovoj skrev essäistik för en bredare 

publik, utan vetenskapliga anspråk eller metoder. Han noterar exempelvis yrkesspecifika 

termers dubbeltydighet som viktig för Platonov, exemplifierat bland annat med termen полоса 

отчуждения7 i berättelsen Fro (ibid., 190–193), samt Platonovs flitiga bruk av både 

neologismer, arkaismer och rusismer (ibid., 194–202).  

Borovoj fick 1968 en efterföljare i S. Bočarov (19948), såtillvida att denne vid sidan av det 

filosofiska innehållet även ägnar Platonovs “filosofiskt klumpiga fraser” (1994:10) viss 

uppmärksamhet, och framhäver som typiska för Platonovs stil oväntade ordkombinationer som 

”drar åt olika håll”9, såsom вещество существования och жить нечаянно (ibid., 41). 

Ben Dhooge föreslår en ”textimmanent” ansats för att studera Platonovs språk, och går 

längre än andra i att renodla studiet av språket. Han framhåller bland annat tankeprocessens 

redundanta lokalisering (såsom frasen «думать в голове”) som ett karakteristiskt särdrag hos 

Platonovs språk (Dhooge 2007). 

Betydligt mer omfattande är den del av platonovforskningen som fokuserar på tematiskt och 

filosofiskt innehåll. Den sovjetiske forskaren Lev Šubin räknas vanligen som det akademiska 

forskningsfältets stigfinnare.10 I sin artikel ”Andrej Platonov” (Šubin 1967) analyserar han den 

unge Platonovs försök (i en rad artiklar i Voronezjs lokalpress) att koppla ”abstrakta filosofiska 

problem till revolutionen” (ibid., 32), vilka leder till uppfattningen om den revolutionära 

människan som ett slags omdanare inte bara av samhället, utan av hela varat och kosmos i stort. 

Šubin kallar rentav Platonovs hållning för en ”egenartad teurgi” (ibid., 44). Intressant nog ägnar 

Šubin även en inte ringa uppmärksamhet åt de på hans tid ännu förbjudna och icke utgivna 

verken Čevengur och Kotlovan, och framhåller Platonovs betydelse när det gäller att skildra 

utopiska idéers kollision med verkligheten (ibid., 53). 

En viktig pionjärinsats gjordes av N.M. Malygina, som kunde påvisa N.F. Fëdorovs och 

                                                
6 Med tanke på att Platonovs stil snarast beskriver en utveckling från det anormala till det normala, och att denna 
utveckling också tycks gå hand i hand med författarens medvetna ansträngning att alltmer närma sig den 
socialistiska realismens ideal, tycks det motiverat att kalla de senare texternas språk just för normaliserat, snarare 
än blott och bart normalt (helt normalt är det ju heller inte). 
7 Termen motsvarar ungefär vad som på svenska kallas expropriationsområde, det vill säga det område längsmed 
en väg eller järnväg, som undantas från annan användning än sådan, som relaterar till vägens/järnvägens underhåll 
och exploatering. Eftersom отчуждение dessutom betyder alienation uppnås en dubbeltydighet när det berättas 
om hur den på många sätt alienerade, pensionerade järnvägsarbetaren Nefëd Stepanovič sätter sig på en kulle i 
”alienationsområdet” (det vill säga expropriationsområdet) och betraktar arbetets gång på sin gamla arbetsplats 
(Platonov 2009:680).  
8 Ursprungligen publicerad 1968. 
9 Denna typ av ordkombinationer kallas i föreliggande uppsats för dissonanta (se nedan). 
10 Även Šubin ligger dock, i sann sovjetisk tradition, mycket nära essäistiken. 
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A.A. Bogdanovs inflytande på den unge Platonovs världsbild (Malygina 1977; 1994), en 

fruktbar väg som därefter forskare som A. Teskey (1982, se Seifrid 1992:209), M. Geller 

(1982:30–54), E. Tolstaja-Segal (1979; 1994) och T. Seifrid (1992; 2009) fortsatt på.  

Elena Tolstaja-Segal framhåller Bogdanovs och Fëdorovs inflytande på Platonov, men 

också Ciolkovskijs och Šklovskijs. Bogdanovs ”tektologi”-koncept om en vetenskap som 

skulle finna allmänna lagar för hur hela varat skulle kunna organiseras (Tolstaja-Segal 

1994:53) och hans ”psykologiskt grundade kollektivism” (ibid., 55), var enligt Tolstaja-Segal 

viktiga för Platonov under 1920-talet, liksom Fëdorovs materialistiskt grundade utopism med 

dess idéer om möjligheten att med hjälp av vetenskapen väcka tidigare (döda) generationer till 

liv och låta dem kolonisera kosmos (ibid., 56). Både Fëdorovs ”materialistiska mysticism” 

(ibid., 58) och Bogdanovs kollektivism var enligt Tolstaja-Segal viktiga för Platonov ända fram 

till 1920-talets slut.  

Även Thomas Seifrid ägnar Bogdanov och Fëdorov mycket uppmärksamhet. Seifrid söker 

koppla ett helhetsgrepp om såväl det filosofiska innehållet som själva stilistiken och språket i 

Platonovs texter, och understryker sambandet mellan dessa båda nivåer (1988; 1992; 2009).  

När det gäller Fëdorovs inflytande på Platonov framhåller Seifrid den ”vulgära materialism” 

som göms i Fëdorovs idé att det just är genom att fysiskt återskapa människan, som 

vetenskapen skall kunna återuppväcka de döda (1992:23). Det motsägelsefulla antagande, som 

ligger till grund för Fëdorovs vision om återuppväckandet av avsomnade generationer, är att 

ett fysiskt återuppväckande också implicerar ett andligt dito, men att detta återuppväckande 

(det vill säga segern över den fysiska döden) samtidigt vore ett sätt att befria själen från 

materians dominans (ibid., 24). Det är enligt Seifrid i det komplicerade förhållande mellan ande 

och materia, som kommer till uttryck i Platonovs verk, som Fëdorovs inflytande är som störst, 

och det är detta inflytande som gör Platonovs förhållande till den sovjetiska ideologin mer 

”motsägelsefullt än en enkel idealistisk kritik av materialismen” (ibid., 24).  

Som väsentliga för Platonov framhåller Seifrid även Bogdanovs tankar om ande och materia. 

Bogdanov försökte lösa dualismens problem med en unifierande teori kallad empiriomonism, 

enligt vilken ande och materia inte var att betrakta som väsensskilda motsatser, utan som olika 

typer av mänsklig erfarenhet. Anden är enligt denna teori individens erfarenhet, medan 

materian är den kollektiva erfarenhetens fysiska form, det vill säga summan av individuell 

erfarenhet. På detta sätt är ande och materia helt enkelt olika ”organisationsnivåer” (ibid., 25).11 

                                                
11 Seifrid påpekar att denna teori motsäger den marxistiska idén att människans sociala existens definierar hennes 
sociala medvetande, eftersom Bogdanov beskriver det kollektiva som summan av det individuella (1992:24). 
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Bogdanovs inflytande möjliggjorde enligt Seifrid för Platonov att använda marxismens 

begreppsapparat och historiesyn, samtidigt som han utvecklade en ontologi som var 

”kontradiktorisk och upprorisk” gentemot materialismen (ibid., 25). 

Platonovs av Fëdorov och Bogdanov influerade intresse för och tankar kring dualismens 

problem, är enligt Seifrid delvis definierande för språket och stilen i Kotlovan. Seifrid 

framhåller konfrontationen mellan en materialistisk och en idealistisk världsåskådning som ett 

viktigt underliggande tema i Kotlovan, vilket gestaltas genom att materian framställs som 

dominant i förhållande till anden, men att detta förhållande ständigt skildras som sorgligt och 

beklagansvärt (1987:376). Detta kommer dels till uttryck i de många redundanta lokaliseringar 

som Dhooge också är inne på (se ovan), även om funktionen enligt Seifrid snarast är att alienera 

kroppen från anden genom att göra den förra ontologiskt distinkt i förhållande till den senare 

(ibid., 371). Det osäkra förhållandet mellan ande och materia syns enligt Seifrid i Kotlovan 

också genom att författaren med hjälp av ett slags omvänd metonymi abstraherar det förväntat 

konkreta, exempelvis genom att låta Voščëvs promenad ut ur staden sluta inte på ett fält eller i 

en skog, utan i rymden (ry. пространство) (ibid., 378; Platonov 2009:454). På motsvarande 

vis konkretiseras också det förväntat abstrakta, framförallt genom att bokens karaktärer tolkar 

det revolutionära språkets många politiska metaforer bokstavligt, exempelvis då Safronov 

beklagar sig över att det inte skulle gå att värma sig om elden i klasskampens brasa skulle 

brinna ut (Seifrid 1987:383; Platonov 2009:513).    

Stilistiken i Platonovs texter är också föremålet för Meersons undersökning i boken 

Svobodnaja vešč’. Poėtika neostranenija u Andreja Platonova. Meerson presenterar här en 

teori, enligt vilken en grundläggande princip för Platonovs poetik är vad hon kallar för 

neostranenie, vilket till svenska kan översättas som ickefrämmandegöring. Denna teori ligger 

som sagt till grund för undersökningen i föreliggande uppsats, och presenteras mer ingående 

nedan. 

 

2.2 Ickefrämmandegöring 

 

Meersons begrepp är skapat som en negerad form av begreppet ostranenie (främmandegöring), 

introducerat av den ryske formalisten V.B. Šklovskij i dennes essä ”Iskusstvo kak priëm” 

(Šklovskij 1990), och där definierat som ett konstnärligt grepp som strävar efter att skapa en 

särskild varseblivning av föremålet så att det blir sett och inte bara igenkänt (ibid., 63). Syftet 

med detta är, enligt Šklovskij, centralt för konsten, och består i att upphäva den 
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varseblivningens automatiseringsprocess, som karakteriserar människans vardagliga 

förhållande till det hon ser:  

 
”[T]ingen framträder antingen genom bara ett enda av sina drag, (…) eller framkallas liksom 

efter en formel, utan att överhuvud framträda i medvetandet. (…) Men det är just för att 

återställa förnimmelsen av livet, för att känna tingen, för att visa att stenen är av sten, som 

det finns detta som kallas konst” (ibid., 62–63).  

 

Konstens uppgift är alltså enligt Šklovskij ”att förmedla en förnimmelse av föremålet, som 

vision, och inte som igenkännande” (ibid., 63), och det är för att lösa denna uppgift som konsten 

använder sig av greppen främmandegöring (ostranenie) och den ”medvetet försvårade formen” 

(ibid.), vilka bägge syftar till att förstärka och förlänga varseblivningen. Šklovskij stöder sin 

teori främst på exempel ur L.N. Tolstojs verk, men anför också exempel från den ryska 

folkloren,  Gogol’ och även Hamsun (ibid., 66–72).  

Begreppet ostranenie fick sin vidare utveckling inom dramatiken hos den tyske dramatikern 

Bertolt Brecht, som, inspirerad av de ryska formalisterna, översatte det till tyska som 

Verfremdung (sv. främmandegöring). Brecht skrev framgångsrika dramer där han tillämpade 

sin Verfremdung-effekt, och det är knappast en överdrift att hävda att hans begrepp fått större 

spridning inom litteraturvetenskapen än vad Šklovskijs ostranenie har. Det är viktigt – inte 

minst som de båda begreppen från sina respektive källspråk har översatts till samma svenska 

ord – att poängtera en betydande skillnad mellan Šklovskijs och Brechts definitioner av 

ostranenie respektive Verfremdung. Šklovskijs ostranenie strävar efter att göra den förmodat 

immanent ouppmärksamme läsaren uppmärksam, utan att för den skull nödvändigtvis bli 

uppmärksam på själva främmandegöringseffekten. För Brecht är det däremot ett uttalat mål att 

Verfremdung-effekten, genom ett formmässigt disharmoniskt förhållningssätt (exempelvis 

genom att en av protagonisterna sjunger en sång, som relaterar till det skildrade skeendet endast 

på ett indirekt sätt, eller genom att någon av skådespelarna ”kliver ur sin roll” och plötsligt 

tilltalar publiken med en kommentar om pjäsen), skall tvinga åskådaren att förhålla sig 

distanserat till pjäsens handling. Tanken var enligt Brecht att åskådaren med hjälp av sitt 

logiska förnuft utifrån detta distanserade förhållningssätt skulle dra paralleller till, och 

slutsatser om, sin egen existentiella, historiska eller politiska kontext (Sjöberg 1999:21). Det 

kanske främsta exemplet på Brechts Verfremdung-effekt torde vara Mor Courage och hennes 

barn – ett historiskt drama som utspelar sig under trettioåriga kriget men som innehåller tydliga 

kopplingar till den mellankrigstid då dramat skrevs och uruppfördes (ibid.). 
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Meerson definierar ickefrämmandegöring som ett grepp, genom vilket författaren avsiktligt 

avstår från att använda greppet främmandegöring, så som detta beskrivs av Šklovskij. ”Om 

främmandegöring visar det vardagliga som något okänt och nytt, så är ickefrämmandegöring 

att inte erkänna att det okända eller nya är något ovanligt (…)” (Meerson 1997:10). Medan 

Šklovskij med hjälp av sitt begrepp främmandegöring belyser hur litterära texter skildrar det 

normala och rutinmässiga, det vill säga det bekanta, som något nytt och obekant, visar alltså 

Meerson i stället med sitt begrepp ickefrämmandegöring hur i Platonovs texter det obekanta 

skildras som något normalt, rutinmässigt och rentav banalt, det vill säga som något bekant.12  

För att ytterligare illustrera innebörden av ickefrämmandegöring som estetiskt grepp anför 

Meerson ett exempel ur bildkonsten, nämligen Pieter Brueghel d.ä:s berömda målning 

Landskap med Ikaros fall från 1500-talets mitt. Målningen skildrar den dramatiska 

höjdpunkten i den antika myten om Ikaros, som med hjälp av de vingar fadern har konstruerat 

lyckas fly från fångenskap, men i ett infall av högmod flyger för nära solen, så att vaxet som 

håller samman vingarna smälter, varpå Ikaros faller handlöst ner i Egeiska havet och drunknar. 

I målningens förgrund ser vi ryggtavlan på en bonde som plöjer jorden, nästan som om vi själva 

gick efter bonden och deltog i arbetet. Längre bort vallar en herde får, och i fjärran sträcker 

havet ut sig med skepp och öar. Först när man tittar närmare på målningen ser man två ben som 

sticker upp ur vattnet, längst ned i bildens högra hörn. Detta är, utöver målningens titel, den 

enda indikationen på att temat för målningen är just Ikaros fall. Meersons poäng med denna 

illustration är att den händelse, som i kraft av sin dramatik, tragik och osedvanlighet, normalt 

kan förväntas stå i centrum för konstverket, i stället, i den konstnärliga skildring som tillämpar 

greppet ickefrämmandegöring, inte tillmäts någon särskild betydelse (ibid., 14–17).  

Ickefrämmandegöringens funktion hos Platonov är, enligt Meerson, att läsaren görs 

”moraliskt ansvarig” (ibid., 12) för skeendet i texten, inklusive protagonisternas åsikter och 

handlingar, det vill säga för det som läsaren – då hon ”gått i fällan” (ibid., 12) – tagit för givet 

eller bedömt som normalt. Platonov försöker alltså, enligt Meerson, uppnå en situation där 

läsaren inte tar större notis om vissa märkvärdigheter, än vad protagonisterna som lever i 

textens (märkvärdiga) verklighet gör. Därigenom blir det så att säga protagonisternas (och i 

fallet Kotlovan även berättarröstens) etik och moral som blir styrande för hur läsaren kommer 

                                                
12 Även om Platonov använder sig av den teknik, som Meerson kallar ickefrämmandegöring, och som ju är ett 
slags negering av Šklovkijs främmandegöring, innebär inte detta att han inte också använder främmandegöring. 
Ett tydligt exempel på främmandegöring i Kotlovan är redogörelsen för hur arbetarnas kroppar vilar, hur utrymmet 
mellan deras hud och ben är fyllt av senor, och av deras hjärtans ”långsamma, uppfriskande arbete” (Platonov 
2004:17–18). Denna främmandegöring bör ses mot bakgrund av Seifrids resonemang om Platonovs strävan att 
göra kroppen distinkt åtskild från själen (Seifrid 1987:371). 
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att uppfatta ett visst fenomen (ibid., 12).  

För Meerson är ickefrämmandegöringen hos Platonov alltså inte bara ett estetiskt, utan även 

ett etiskt grepp, som kan ge värdefulla ledtrådar om författarens personliga moraliska och 

ideologiska värdesystem, vilket utifrån vad vi vet om författarens biografi och efterlämnade 

skrifter framstår som motsägelsefullt och höljt i dunkel. Som centrala för Platonovs 

värdesystem framstår, enligt Meerson, just de företeelser, vilka uppträder som 

ickefrämmandegöringens objekt: ”(…) just det som Platonov försöker göra omärkbart för 

läsaren, och i förhållande till vilket han hos läsaren försöker utveckla en varseblivningens 

automatik” är också det, som kan förmodas stå i centrum för författarens etiska 

ställningstagande (ibid., 30). Platonovs text är såväl på det informativa (vad gäller stilistik och 

semantik) som på det moraliska planet utformad på ett sätt som, för att inte läsaren skall ”tappa 

bort sig i handlingen eller drabbas av klinisk depression”, tvingar denne att blunda för mångt 

och mycket i texten, det vill säga koppla på den automatiserade varseblivning som Šklovskij 

talar om (ibid., 42).13   

Meerson delar in Platonovs bruk av ickefrämmandegöring i tre större tematiska fält: 

ickefrämmandegöring av det fantastiska, ickefrämmandegöring av det ideologiska14 samt 

ickefrämmandegöring av död och våld. Meerson studerar hela Platonovs skönlitterära 

produktion, men hämtar ur Kotlovan exempel endast på ickefrämmandegöring av det 

fantastiska och av död och våld, utan att ge någon förklaring till varför det ideologiska kringgås.  

Ickefrämmandegöring av det fantastiska innebär att något övernaturligt framställs som något 

alldagligt, som protagonisterna inte reagerar på. Meerson nämner två tydliga exempel ur 

Kotlovan: den antropomorfa björn som Čiklin och Nastja möter i kolchosens smedja (Platonov 

2009:544), samt scenen med de självkollektiviserade hästarna (ibid., 527–528). Björnen Miška 

introduceras i Kotlovan med meningen:  

 
Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил молотом по раскалённой железной 

полосе на наковальне (Platonov 2009:544).15 

 

                                                
13 I detta sammanhang kan det vara värt att nämna, att själva ickefrämmandegöringseffekten och den 
automatiserade varseblivningen försvinner så fort man plockar enskilda citat ur deras kontext, i synnerhet när 
man, som nedan kommer att ske, använder dem för att exemplifiera just dessa effekter. Med Meersons ord: ”(…) 
själva det faktum, att [exemplen] rycks loss från sin ursprungliga kontext möjliggör för läsaren att inte låta sig 
luras av ickefrämmandegöringen, det vill säga möjliggör för läsaren att lägga märke till sådant, som i den 
platonovska kontexten är mindre märkbart, eller, vid första anblicken, fullständigt omärkbart” (1997:81). 
14 Meerson benämner denna kategori «неостранение идеологических и ментальных грехов и погрешностей» 
(”ickefrämmandegöring av ideologiska och mentala synder och fel”) (1997:75). 
15 ”Smeden pumpade luft på ässjan med en blåsbälg, och björnen hamrade ett glödgat plattjärn på städet.”  
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Med hjälp av ordföljden ”smusslar” Platonov här undan en fullständigt sensationell händelse – 

en björn som står i en smedja och slår med en slägga på ett glödgat järnband. I stället för att 

placera björnen i dess förväntade remaposition i slutet av satsen, där ryskan som bekant vill ha 

ny information, nämner författaren björnen en passant i temaposition, det vill säga platsen för 

redan känd information.16 Tyngdpunkten i meningen ligger i att det är ett glödgat plattjärn som 

bearbetas på städet, inte på vem som utför detta arbete. Den ickefrämmandegörande effekt som 

skapas är enligt Meersons teori att vi som läsare accepterar den antropomorfa björnen som 

något naturligt, eller i vart fall som något inte lika fullt sensationellt som den ju faktiskt är. 

Sannolikt har mången läsare vid denna passus ställt sig frågan om de läst för ouppmärksamt 

och råkat missa det ställe, där björnen introducerats i berättelsen (Meerson 1997:23). 

När det gäller hästarna är det inte deras introduktion i berättelsen som blir föremål för 

ickefrämmandegöring. Det faktum, att en port öppnas ”utan någon människas möda” (Platonov 

2009:527) och ett antal lugna hästar kommer ut genom den, får tvärtom Čiklin och Voščëv att 

stanna upp och ägna särskild uppmärksamhet åt detta. Det som däremot ickefrämmandegörs är 

hästarnas kollektivistiska känsla av klasstillhörighet (Meerson 1997:53). Detta sker med en 

gerundiumbisats i vilken orsakssambandet framhålls som uppenbart: 

 
На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда 

обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись 

без заботы человека (Platonov 2009:528).17 

 

Ickefrämmandegöringen uppstår här dels genom gerundiets implicerande av ett uppenbart 

orsakssamband, men också genom den avledande effekt som den dissonanta juxtapositionen 

av det byråkratiskt klingande adverbet организованно/organiserat med den närmast sakrala 

tonen hos verbet смириться/försonas.18 Att verbet dessutom står i gerundium bidrar enligt 

Meerson ytterligare till det för Platonovs texter karakteristiska ”komprometterandet av 

                                                
16 Samma mening på ”normal” ryska hade alltså lytt: ”Кузнец качал мехом воздух в горн, а по раскалённой 
железной полосе на наковальне молотом бил медведь.” Kajsa Öberg Lindsten har översatt den aktuella 
meningen så: ”Smeden blåste luft på ässjan med en bälg, och en björn slog med slägga på ett glödande järnband 
som låg på städet” (Platonov 2007:137). Genom att sätta björnen i obestämd form på svenska har översättaren 
introducerat björnen som ny information, och därmed ”återfrämmandegjort” det i originalet 
ickefrämmandegjorda.  
17 ”Inne på gården öppnade hästarna sina munnar, och födan föll ur dem ned i en hög i mitten, och då ställde sig 
den kollektiviserade boskapen runt högen och började långsamt äta, eftersom den organiserat försonats utan någon 
människas omsorg.”  
18 Se även Meerson 1997:91–92 för en diskussion kring verben примириться, смириться och присмиреть samt 
Meerson 2011/2012:48–60 för en utförligare analys av den sakrala-liturgiska undertexten i Kotlovan. 
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försoningens semantik med hjälp av byråkratisering” (Meerson 1997:54).19  

Ickefrämmandegöring av död och våld, det vill säga att inte tillmäta dessa fenomen 

(tillbörlig) betydelse, handlar som stilistiskt grepp inte så mycket om att blunda inför dödens 

oundviklighet, som om att göra döden vardaglig och oansenlig. I Kotlovan berättas följande 

om ingenjör Pruševskij:  

 
И, решив скончаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни 

(Platonov 2009:473).20 

 

Här är det återigen en gerundiumbisats som får tjänstgöra som instrument för 

ickefrämmandegöringen, understödd av ordföljden, som bidrar till att meningens tyngdpunkt 

hamnar vid den lycka, som Pruševskij erfar då han somnar. Huvudsyftet med 

ickefrämmandegöring är dock, enligt Meerson, inte att framställa det ickefrämmandegjorda 

som obetydligt för berättelsens huvudpersoner, utan framför allt att göra det 

ickefrämmandegjorda omärkbart för läsaren, för att därigenom göra läsaren moraliskt 

delansvarig för skeendet i berättelsen (Meerson 1997:12). Det tydligaste exemplet på hur döden 

i Kotlovan blir till objekt för ickefrämmandegöring påminner en hel del om hur det 

övernaturliga ickefrämmandegörs i exemplet med björnen. Kozlov och Safronov, två av 

huvudpersonerna, får i berättelsens mitt (Platonov 2009:513–514) till uppgift att ge sig av till 

närmaste by för att både hjälpa och övervaka de fattiga på landsbygden. Fram till denna punkt 

har Kozlov och Safronov varit framträdande karaktärer i berättelsen, men nu försvinner de och 

blir, som läsaren snart får veta, mördade ute på landsbygden. Det intressanta är dock på vilket 

sätt dessa båda huvudpersoners onda, bråda död relateras. Detta sker nämligen endast indirekt, 

genom att den lilla flickan Nastja, som använt likkistor att förvara sina leksaker i, protesterar 

mot att de vuxna bär iväg med kistorna: 

 
– Они все равно умерли, зачем им гробы! – негодовала Настя. – Мне некуда будет вещи 

складать!  
– Так уж надо, – отвечал Чиклин. – Все мертвые – это люди особенные (...). 
– Кому отправляете гробы? – спросил Прушевский. 

                                                
19 Även här försvinner ickefrämmandegöringseffekten i Öberg Lindstens svenska översättning, där den aktuella 
bisatsen lyder ”… lugnt och organiserat, utan mänsklig inblandning” (Platonov 2007:115). En helt normalt 
klingande beskrivning av hur hästarna åt sin föda, helt utan vare sig orsakssamband eller försoning, och alltså helt 
utan kontamination – med effekten att läsaren ägnar mindre uppmärksamhet åt denna bisats och alltså ges mer 
möjlighet att förundras över det märkliga i att hästarna samlar sin föda i en gemensam hög.  
20 ”Och besluten att dö lade han sig i sängen och somnade med den lycka som likgiltigheten inför livet skänker” 
(Platonov 2007:35). 
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– Это Сафронов и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои гробы отдали (...) – с 

подробностью сообщила Настя (Platonov 2009:515).21  

 

Om björnen introducerades en passant, så var det ändå en auktoritär berättarröst som gjorde 

det. I det här fallet är det inte berättarrösten som introducerar det faktum, att två av berättelsens 

viktigaste huvudpersoner dött, utan det är den kanske minst auktoritära och dessutom minst 

medlidsamma karaktären (möjligen med undantag för den råbarkade invaliden Žačev) i 

berättelsen som gör detta. Och inte nog med att läsaren här återigen sannolikt frågar sig, om 

hon inte läst för slarvigt och råkat missa en viktig, tidigare relaterad händelse; detta tvingar 

enligt Meerson dessutom in läsaren i en moralisk position, där hon ”berövas möjligheten att 

ställa sig över Nastjas egennyttiga intresse och hennes oförmåga att begråta de personer, med 

vilka hon ännu två sidor tidigare fredligt samexisterat” (Meerson 1997:107). 

Ett annat exempel på hur döden ickefrämmandegörs står att finna i aktivistens svar på 

frågan varför ett antal stockar görs i ordning: 

 
А это для ликвидации классов организуется плот, чтоб завтрашний день кулацкий 

сектор ехал по речке в море и далее... (Platonov 2009:536).22 

 

Här finner vi enligt Meerson två fall av ickefrämmandegöring. Till att börja med används det 

marxistiska, abstrakt syftande uttrycket klassernas likvidering/ликвидация классов här i en 

helt konkret innebörd (jämför Seifrids resonemang om bokstavliga tolkningar av politiska 

metaforer, 1987:383). Enligt aktivistens tolkning är det inte klasserna, det vill säga 

klasskillnaderna, som skall likvideras, utan de fysiska människor som de facto utgör den ena 

eller andra klassen – här kulakerna. Dessa kulakers (planerade) död ickefrämmandegörs för 

läsaren med hjälp av det ideologiska uttrycket, som skapar en varseblivningens tröghet hos 

läsaren. Effekten förstärks med hjälp av de omgivande byråkratismerna ”organiseras” och 

”kulaksektorn” (Meerson 1997:114–115).23   

                                                
21 ”– De har ju ändå dött, vad ska de med likkistorna till? rasade Nastja. – Jag kommer inte ha någonstans att 
förvara saker! 
– Så måste det bli, – svarade Čiklin. – Alla döda är speciella människor (…). 
– Vart för ni likkistorna? – frågade Pruševskij. 
– Det är Kozlov och Safronov som har dött i en stuga, och nu har man gett bort mina kistor åt dem (…) – meddelade 
Nastja i detalj.” 
22 ”Jo, det är en flotte som organiseras för klassernas likvidering, för att kulaksektorn under morgondagen ska åka 
längs ån ut i havet och vidare…” 
23  Det nära besläktade uttrycket likvidera som klass / ликивидировать (ликвидация) как класс förekommer vid 
ett flertal tillfällen i Kotlovan i samma, ur marxistiskt perspektiv, felaktiga, konkreta tolkning. Detta kan sannolikt 
sättas i samband med ett tal som Stalin höll den 27 december 1929 och som publicerades i Pravda den 29 december 
(jämför Platonovs datering i slutet av Kotlovan), i vilket annonseras övergången från politiken att begränsa 
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Det andra fallet av ickefrämmandegöring infaller precis i slutet av aktivistens replik. Bakom 

det tillsynes onödiga ”och vidare...” / «и далее...» döljer sig enligt Meerson döden själv, snarast 

uppfattad som dödsriket – vart annars kan flotten segla vidare efter havet? Detta «и далее...» 

ter sig i tryck högst obetydligt och liknar nästan «и так далее...» (”och så vidare”), och allt 

detta framkallar, återigen tillsammans med den byråkratiskt klingande omgivningen, att 

läsarens reaktion blir trögare (Meerson 1997:115).  

Utifrån Tolstaja-Segals antagande (1994:49) att de företeelser, som blir föremål för en texts 

viktigaste stilistiska grepp, också är de för författaren viktigaste temata, menar Meerson att en 

analys av hur den ideologiska verkligheten ickefrämmandegörs hos Platonov ”sannolikt inte 

ger oss en katafatisk definition av hans ideologi, men låter oss åtminstone definiera den 

apofatiskt, genom negering, (…) och klargöra vad det var i den beskrivna ideologiska (…) 

verkligheten som han ansåg vara problematiskt, groteskt eller oacceptabelt” (1997:80). Trots 

detta kringgår Meerson den av ideologiska markörer så fyllda Kotlovan när det kommer till att 

studera ickefrämmandegöringen av det ideologiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
kulakerna, till att just likvidera dem som klass (Stalin 1949:166–169). Se vidare under 3.2 nedan. Angående 
Platonovs bruk av bokstavliga tolkningar av politiska metaforer, se även Seifrid 1987:383 samt ovan under 2.1. 
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3. Ickefrämmandegöring av det ideologiska i Kotlovan  
 

Meerson anser att man genom att studera ickefrämmandegöring kan finna ingångar till något 

så gåtfullt, som Platonovs egen inställning till den verklighet han beskriver, och att man alltså 

genom att studera ickefrämmandegöring av det ideologiska åtminstone apofatiskt kan närma 

sig ”hans ideologi” (1997:80). Platonovs motsägelsefulla förhållningssätt till den sovjetiska 

ideologin har nästan blivit en locus communis i platonovforskningen. Han framstår å ena sidan 

som den på pappret perfekte proletärförfattaren, å andra sidan som en av den tidiga 

sovjetstatens skarpaste skönlitterära kritiker och parodiker, vars verk man kan förvånas över 

att han överhuvudtaget trodde skulle passera censuren. Mot bakgrund av detta kan det tyckas 

förvånande att Meerson i stort sett kringgår Kotlovan just när det gäller exempel på 

ickefrämmandegöring av det ideologiska. Detta trots att Kotlovan vid sidan av Čevengur 

sannolikt är det av Platonovs verk, som är mest fyllt av ideologiska markörer såsom såväl 

neologismer som själva de miljöer och skeenden som beskrivs.  

Meersons argumentation om möjligheten att på hermeneutisk väg via den skönlitteräre 

författaren Platonovs texter nå kunskap om privatpersonen Platonovs ideologiska hållning 

(ibid., 77) kan kritiseras för att vara väl heuristisk, och frågan om Platonovs egen uppfattning 

hamnar också utanför ramarna för föreliggande uppsats. Emellertid ger Meersons 

undersökning, oaktat dessa anspråk, många intressanta ingångar till en djupare förståelse av 

hur ickefrämmandegöringen fungerar i Platonovs texter. Detta, i kombination med det faktum, 

att det ideologiska temat är så påtagligt i Kotlovan – Platonovs kanske mest kända text – 

motiverar en undersökning av hur ickefrämmandegöringen av det ideologiska verkar i just 

Kotlovan. 

 

3.1 Inledning till undersökningen 

 

Även om Meerson endast snuddar vid detta i Kotlovan24, är ickefrämmandegöring av det 

ideologiska, som exemplen nedan kommer att visa, något som sker i många passager i texten. 

Syftet med denna del av uppsatsen är att undersöka hur det ideologiska ickefrämmandegörs i 

Kotlovan.  Begreppet det ideologiska förstås här i vid bemärkelse som ideologiskt relaterade 

frågeställningar och storheter såsom exempelvis kollektivism, liberalism, socialism, 

                                                
24 Meerson diskuterar ickefrämmandegöringen av hästarnas kollektivistiska självmedvetenhet, men betraktar det 
som ett fall av ickefrämmandegöring av det fantastiska, snarare än av ideologi (1997:53). 
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marknadsekonomi, planekonomi etc. Det handlar främst om frågeställningar och storheter som 

var aktuella för den faktiska, ideologiska verklighet, i vilken Kotlovan tillkom. 

I grunden för sovjetstatens ideologiska verklighet låg marxism-leninismen, som var ett slags 

kombination av socialism, kollektivism, historiematerialism, klasskamp och parti- och 

ledartrogenhet (Persson 2011:68–85). Det kollektiva och gemensamma fick företräde framför 

individen och det privata, inte minst när det gällde äganderätt. Materiella aspekter av tillvaron, 

såsom produktionsmedel, löner, förmögenheter etc., fick företräde framför den andliga och 

intellektuella sfären. I klasskampens tid var det viktigt att vara politiskt medveten och 

organiserad, och organisationen framför andra var det enda tillåtna, kommunistiska partiet. 

Detta, i kombination med arten av de fall av ickefrämmandegöring av det ideologiska, som 

framkommit i undersökningen, gör det möjligt att identifiera tre övergripande, ideologiskt 

relaterade områden, som blir föremål för ickefrämmandegöring: kollektivism, materialism och 

parti/byråkrati. I denna uppsats kommer emellertid endast de två förra kategorierna att 

behandlas, dels med hänsyn till uppsatsens begränsade omfång, men också på grund av dessa 

båda kategoriers tydligare ontologiska karaktär och deras koppling till Fëdorovs och 

Bogdanovs teorier, vilkas inflytande på Platonov identifierats av forskare som Malygina, 

Tolstaja-Segal och Seifrid (se ovan under 2.1). 

Då ickefrämmandegöring syftar till en automatiserad varseblivning hos läsaren, ligger det i 

sakens natur att de fall, där greppet används, för det första är svåra att upptäcka, och för det 

andra förlorar sin effekt så fort de upptäcks. Ambitionen är därför inte att presentera någon 

uttömmande lista över samtliga fall av ickefrämmandegöring av kollektivism och materialism 

i Kotlovan, utan helt enkelt att söka belysa hur detta grepp verkar med hjälp av ett antal 

exempel.  

 

3.2 Kollektivism  
 

En viktig aspekt av marxism-leninismen var det kollektivas primat framför det individuella. På 

det materiella, ekonomiska planet, tog sig detta tydliga uttryck i tvångskollektiviseringen av 

egendom, men även samhället i stort genomsyrades av kollektivism, inte minst på det 

intellektuella planet. Ickefrämmandegöringen av kollektivism uppträder i Kotlovan i två 

huvudsakliga skepnader: för det första underförstås kollektivismen som samhällelig norm, och 

för det andra sker en avindividualisering av vissa kategorier av människor. Denna 

avindividualisering sker, som vi skall se, i sin tur dels genom personifiering av kollektiv, dels 
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genom ett slags metonymi, där individbegrepp upphöjs till att beteckna kollektiv.   

 

3.2.1 Kollektivism som norm 

Redan i Kotlovans första mening finns ett exempel på hur texten genom ickefrämmandegöring 

förhåller sig till kollektivismen som norm: 

 
В день тридцатилетия личной жизни... (Platonov 2009:451).25 

 

Att specificera Voščëvs trettioårsdag med att det är hans privata eller personliga livs 

trettioårsdag förefaller här onödigt och gör meningen mindre idiomatisk. Det kunde ha räckt 

med formuleringen ”В день (своего) тридцатилетия”. Den viktiga informationen i meningen 

är emellertid att Voščëv blir uppsagd, och eftersom meningens tyngdpunkt ligger i dess senare 

del blir det tillräckligt mycket ”nedförsbacke” i läsningen för att läsaren, ehuru en smula brydd 

av den hyperprecisa formuleringen i meningens inledning, skall läsa vidare för att få veta vad 

som faktiskt hände på Voščëvs trettioårsdag. Enligt teorin om ickefrämmandegöring bör vi 

emellertid söka essensen just i den formulering som Platonov försöker göra omärkbar. Varför 

formuleringen личная жизнь? Detta explicita angivande av en särskild sorts liv tycks 

förutsätta förekomsten av ett eller flera andra möjliga slags liv. Vi bör alltså söka dessa andra 

typer av liv, det vill säga typer av liv som inte kan benämnas som личная жизнь. Närmast till 

hands ligger den direkta antonymen till личная жизнь, det vill säga общая жизнь (L’vov 

1984:175). En tolkning skulle alltså kunna vara att det i den sovjetiska verkligheten är det 

allmänna/gemensamma livet som är den primära sortens liv, varför alla eventuella andra typer 

av liv måste specificeras då de omtalas. Det ligger nära till hands att här omtolka общий till 

dess avledning общественный, vilket ger vid handen att det i Kotlovan är det 

samhälleliga/offentliga livet som ges företräde framför det privata.  

En annan möjlig antonym till личная жизнь vore det i den sovjetiska verkligheten med 

общественная жизнь närmast synonyma государственная жизнь, vilket för tankarna till 

Platonovs novell Gosudarstvennyj žitel’. Denna novell är från 1929 och ligger alltså mycket 

nära Kotlovan i tid. Den har även samma pikareska struktur som Kotlovan, men dess 

protagonist Pëtr Jevsejevič är, i motsats till Voščëv i Kotlovan26, orubbligt övertygad om 

statens förträfflighet och medborgarens plikt att leva ”i enlighet med” staten (жить по 

государству) (Platonov 1998:520).  

                                                
25 ”På sitt privata livs trettioårsdag…” 
26 Huruvida det är Voščëv som är huvudperson i Kotlovan kan förstås diskuteras. 
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Begreppet личная жизнь återkommer i Kotlovan redan i scenen från ölstugan, där det heter:  

 
Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в 

разногласия (Platonov 2009:452).27  

 

Här kontrasteras личная жизнь underförstått med служебная жизнь, det vill säga det liv, som 

har att göra med tjänst och arbete.  

I Gosudarstvennyj žitel’ heter det att ”[в] труде есть смирение расточаемой жизни, но 

зато эта истраченная жизнь скопляется в виде государства”28 (Platonov 1998:516), det vill 

säga att staten är summan av alla medborgares arbete. Enligt denna logik vore tjänstgöring då 

också ett uttryck för staten.  

I nästföljande scen i Kotlovan, då Voščëv försöker ”försvara sitt onödiga arbete”, 

kontrasteras план личной жизни mot план общей жизни:  

 

– О чем ты думал, товарищ Вощев? 

– О плане жизни. 

– Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы 

прорабатывать в клубе или в красном уголке. 

– Я думал о плане общей жизни (2009:453).29 

 

När Voščëv här säger, att han tänkt på en plan för livet, får han ett svar som antyder att det liv, 

som det primärt förmodas vara tal om, är något annat än hans privatliv (det vill säga fabrikens), 

men att om han trots detta syftar på sitt privatliv, så kan han ägna sig åt det på fritiden. Som 

replik på detta bekräftar också Voščëv, att det inte är sitt privatliv han tänker på, utan det 

”gemensamma” livet (общая жизнь).  

Motsatsen till личная жизнь kan alltså definieras som ett kluster av synonymer, som alla 

har med det offentliga att göra (statlig, tjänste-, samhällelig, gemensam). Alla dessa varianter 

är egentligen synonyma i det tidigsovjetiska samhället. Staten är samhället och samhället är 

staten, och allt arbete och all tjänstgöring syftar till statens, samhällets och det gemensammas 

                                                
27 ”Men ölstugebiträdet ville inte slita ut sig i tjänsten, han sparade sina krafter till privatlivet och inlät sig inte i 
några diskussioner” (Platonov 2007:6).  
28 ”(…) i arbetet finns det förslösade livets försoning, men detta uttömda liv ackumuleras i form av staten”.  
29 ”’Vad var det du tänkte på, kamrat Vosjtjev?’  
’Jag tänkte på en plan för livet.’ 
’Fabriken arbetar i enlighet med trustens fastställda plan. Planen för ditt personliga liv hade du kunnat utarbeta på 
klubben eller i röda hörnet.’ 
’Jag tänkte på planen för det gemensamma livet’” (Platonov 2007:7–8). 
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väl. Det viktiga är att det faktiskt finns ett liv som är primärt i förhållande till det privata livet, 

och att det därför är privatlivet som behöver definieras och markeras såsom varande just privat. 

 

3.2.2a Avindividualisering genom personifiering av kollektiv 

Den tidiga sovjetstatens kollektivistiska imperativ ickefrämmandegörs i Kotlovan även genom 

att olika kollektiv personifieras och uppträder som enskilda individer. Mest konsekvent sker 

detta med kolchosen, som uppträder både som geografisk plats, organisation och som ett 

individuellt subjekt som uttalar specifika meningar (Platonov 2009:565), tänker specifika 

tankar (ibid.), sopar snö (ibid., 569) och ”varken känner medlidande eller glädje” när aktivisten 

dör (ibid., 571).  

När ett sändebud kommer med direktiv åt aktivisten, utspelar sig följande scen:  

 
— Где актив? — крикнул он сидящему колхозу, не теряя скорости. 
— Скачи прямо! — сообщил путь колхоз. — Только не сворачивай ни направо, ни 

налево (2009:565)!30 

 

Sändebudet ropar alltså åt den sittande kolchosen, som svarar med en konkret replik, som vore 

den en individ. Inte nog med detta, när sändebudet ridit bort tänker kolchosen en upprörd tanke 

rörande av sändebudets sätt att hantera sin häst: 

 
— Какую лошадь портит, бюрократ! — думал колхоз. — Прямо скучно глядеть 
 (2009:565).31 

 

Kolchosen personifieras alltså ofta och agerar kollektivt som en enda konkret individ. 

Samtidigt används ordet kolchos även i betydelsen av den geografiska plats, där större delen 

av berättelsens andra hälft utspelar sig, och dessutom används kolchos i betydelsen av den 

organisatoriska enhet, som detta kollektivjordbruk också utgör. Att ordet kolchos i Kotlovan 

om vartannat används i dessa tre olika betydelser (geografisk plats, organisationsenhet och 

personifierad som individuellt subjekt) leder också till en viss otydlighet, vilket vid en 

noggrann läsning blir extra tydligt i slutet, när Voščëv tillsammans med kolchosen (i dess 

personifierade innebörd) återvänder till grundgropen, och Žačev ifrågasätter Voščëvs 

agerande: 

                                                
30 ”’Var är aktivisten?’ skrek han åt den sittande kolchosen utan att sakta in. 
’Rakt fram!’ instruerade kolchosen. ’Vik inte av åt vare sig höger eller vänster!’” (Platonov 2007:168). 
31 ”’Vilken häst han fördärvar, den där byråkraten!’ tänkte kolchosen. ’Det är riktigt sorgligt att se’” (Platonov 
2007:168). 
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В барак пришел Вощев, а за ним Медведев и весь колхоз; лошади же остались ожидать 

снаружи. 
— Ты что? — увидел Вощева Жачев. — Ты зачем оставил колхоз, или хочешь, чтоб 

умерла вся наша земля? (…) 
— Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторично (ibid., 576–577, ej fetstil i 

originalet)!32 
 
I frågan varför Voščëv lämnat kolchosen använder Žačev ordet i dess geografiska betydelse, 

men när han – enligt vad han själv felaktigt antar – upprepar samma fråga använder han i själva 

verket ordet kolchos i den personifierade innebörden, och upprepar med andra ord inte alls sin 

första fråga. 

 

3.2.2b Avindividualisering genom metonymi 

Det utraderande av individuella egenskaper och betydelse som kolchosmedlemmarna utsätts 

för genom personifieringen av kolchosen, utsätts även medlemmar av andra kategorier för, om 

än i mindre utsträckning.  En intressant variant på detta avindividualiserande grepp är sättet på 

vilket ordet kulak stundtals används. När Čiklin har givit sig iväg till kolchosen, skriver Nastja, 

som ännu är kvar vid grundgropen, ett brev till honom, som inleds med orden: 

 
Ликвидируй кулака как класс (ibid., 525).33 

 
Tvärtemot hur Platonov behandlade kolchosen, låter han här i stället individordet кулак 

beteckna kategorin кулачество. Effekten, som påminner om hur begreppet fiende normalt 

används i militära sammanhang på de flesta europeiska språk (däribland ryska och svenska), 

blir emellertid densamma, det vill säga kraftigt avindividualiserande, vilket blir extra tydligt 

under Nastjas, Čiklins och Medvedevs (björnen/grovsmeden Miškas) avkulakiseringsräd, där 

det heter: 

 

                                                
32 ”Vosjtjev klev in i baracken och efter honom kom Nalle Björn och hela kolchosen; men hästarna stod kvar och 
väntade därutanför. 
’Vad gör du här?’ sade Zjatjev när han fick syn på Vosjtjev. ’Varför har du lämnat kolchosen? Vill du kanske 
att hela Sovjetunionen skall dö?’ (…) 
’Varför tog du hit kolchosen? Nu frågar jag dig en andra gång!’” (Platonov 2007:183–184, ej fetstil i originalet). 
33 ”Likvidera kulaken som klass.” Kajsa Öberg Lindsten väljer översättningen ”Likvidera kulaken såsom klass” 
(Platonov 2007:112). En översättning med konjunktionen som lämnar öppet för den i Kotlovan florerande 
bokstavliga tolkningen av detta uttryck (att alla människor som tillhör klassen kulak i ett svep skall likvideras 
[angående bokstavliga tolkningar se Seifrid 1987:383] i den kvantitativa omfattningen klass), medan en 
översättning med konjunktionen såsom, i vart fall i modern svenska, tycks indikera en normaliserad tolkning, det 
vill säga att det är själva klassen, eller snarare klasskillnaderna, som skall likvideras.  
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Kukryniksy 1930. ”Uničtožim kulaka kak klass”. 
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Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая 

присутствие здесь своего классового врага  (ibid., 549).34 

 

Värt att notera är att denna användning av ordet кулак inte är Platonovs egen uppfinning. I ett 

tal på en jordbrukskonferens i Moskva i december 1929, i vilket annonserades övergången från 

politiken att begränsa kulakerna, till att just likvidera dem som klass, använde Josef Stalin vid 

upprepade tillfällen ordet på just detta vis (Stalin 1949:167–170). Detta språkbruk förekommer 

även annorstädes (se exempelvis Kaminskij 1999:746–758). Under avkulakiseringen som 

följde spreds bland annat en propagandaaffisch med slagorden ”Уничтожим кулака как 

класс” (Kukryniksy 1930, se illustration sid. 23).35 Det är tydligt att denna formulering i 

Kotlovan hanteras med viss ironi, inte bara med avseende på bruket av ordet кулак för att 

beteckna en hel klass, utan också, och kanske framför allt, den inte särskilt idiomatiska 

bestämningen как класс. När Jelisej och mannen med gula ögon avlägsnar sig från 

grundgropen med likkistorna i släptåg, utspelas följande dialog mellan Safronov och Nastja:  
 

— Два кулака от нас сейчас удалились. 
— Убей их пойди! — сказала девочка. 
— Не разрешается, дочка: две личности это не класс... 
— Это один да еще один, — сочла девочка. 
— А в целости их было мало, — пожалел Сафронов. — Мы же, согласно пленума, 

обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье 

сословие осиротели от врагов (ibid., 510)!36 

 

                                                
34 Kajsa Öberg Lindsten översätter stycket så: ”I fortsättningen blev det tätare mellan kulakerna. Redan tre gårdar 
längre fram började björnen morra igen, för att markera närvaron av sin klassfiende” (Platonov 2007:143). En mer 
ordagrann version av den första meningen skulle kunna lyda: ”Vidare påträffades kulaken tätare.” Det faktum att 
komparativen tätare låter dissonant i sammansättningen med ”påträffades kulaken” (”oftare” hade låtit bättre på 
svenska) bör egentligen inte avskräcka en översättare från detta alternativ, eftersom den ryska sammansättningen 
med гуще är precis lika dissonant. En sökning på встречаться + густо i alla möjliga former på Nacional’nyj 
korpus russkogo jazyka ger en träff – Kotlovan. 
35 ”Låt oss likvidera kulaken som klass”. Även i Platonovs anteckningsbok från 1929–1930 återfinns detta bruk i 
meningen ”Без компартии нам невозможно жить: мы бы давно погибли от кулака.” (Platonov 2006:27) 
(”Utan kommunistpartiet vore det omöjligt för oss att leva: vi skulle redan för länge sedan ha dött av kulaken.”). 
Huruvida detta är skrivet under direkt intryck av Stalins tal, som publicerades i Pravda, går inte att fastslå, men 
det kan inte uteslutas. 
36 ”’Det var två kulaker som nyss gick härifrån.’ 
’Gå och slå ihjäl dem då!’ sade flickan. 
’Det är inte tillåtet, min flicka lilla: två personer, det är ingen klass…’ 
Det är en och så en till’ räknade flickan. 
’Sammanlagt var de för få’, sade Safronov beklagande. ’För i enlighet med plenumets beslut är vi skyldiga att 
likvidera dem, men inte i mindre kvantiteter än som klass, för att hela proletariatet och den jordlösa bondeklassen 
skall undkomma fiendens fostrande hand och bli fria och föräldralösa!” (Platonov 2007:86). 
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Safronov tolkar här ett icke närmare angivet ”plenum”37 som att det inte är tillåtet att likvidera 

kulaker i några andra volymer än just som en hel samhällsklass, med andra ord samtliga kulaker 

som finns i samhället. Denna absurda tolkning motiveras sannolikt av det faktum, att det i 

direktivet inte finns något kommatecken mellan orden кулак och класс, vilket särskilt 

uppmärksammas i scenen där aktivisten skriver sin rapport om den lyckade avkulakiseringen: 

 
Активист отстранился с крыльца и ушел в дом, где с жадностью начал писать рапорт 

о точном исполнении мероприятия по сплошной коллективизации и о ликвидации 

посредством сплава на плоту кулака как класса; при этом активист не мог поставить 

после слова «кулака» запятую, так как и в директиве ее не было  (Platonov, 2009:537).38  

 

Att denna formulering, i likhet med det byråkratiska revolutionära språket överhuvudtaget, är 

klumpig på ryska, understryks ytterligare av den rubrik, som aktivisten ger förteckningen över 

de saker, som Voščëv samlat ihop till de dödas åminnelse:  

 
Активист стал записывать прибывшие с Вощевым вещи, организовав особую боковую 

графу под названием «перечень ликвидированного насмерть кулака как класса 

пролетариатом, согласно имущественно-выморочного остатка (ibid., 556).39 
 
Till och med Žačev har absorberat detta uttryckssätt och inlemmat det i sitt normala, invektiva 

språkbruk:  
 

Иль заработать от всего пролетариата захотел? Так подходи ко мне — получишь как 

от класса (ibid., 576)!40 

                                                
37 Det plenum som refereras till här är enligt Malygina sannolikt centralkommitténs plenum av den 17 november 
1929 ”Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства” (Malygina, 2011:594). Enligt en annan 
källa skall plenumets datum vara den 14 november och titeln vara ett föredrag (доклад) av G.N. Kaminskij 
(Kaminskij, 1999:746–758). 
38 ”Aktivisten drog sig tillbaka från förstubron och försvann in i huset, där han njutningslystet började skriva en 
rapport om det reglementsenliga vidtagandet av åtgärder för den fullständiga kollektiviseringen och likvideringen 
av kulaken som klass genom ivägskickande på en flotte; härvid kunde aktivisten inte sätta ut kommatecken efter 
ordet ’kulaken’, eftersom det inte hade funnits något sådant i direktivet.” Referenserna till kommatecknets vara 
eller icke vara beror på att kommatecknet var utsatt i Stalins tal vid jordbrukskonferensen i december 1929 (Stalin 
1949), men i en artikel av Stalin från januari 1930 saknades kommatecknet, vilket vid en bokstavlig tolkning 
implicerar utplåning av människor snarare än klasskillnader (Seifrid 2009:95).  
39 ”Aktivisten började registrera de saker som anlänt med Voščëv, efter att ha organiserat en sidokolumn med 
rubriken ’förteckning över den av proletariatet som klass till döds likviderade kulaken, baserad på arvingelös 
kvarlåtenskap’.” Öberg Lindsten översätter kolumnens rubrik på följande vis: ”Förteckning över proletärer som 
likviderats till döds av kulaken som klass; en beräkning grundad på efterlämnad egendom som icke omfattas av 
arvsrätt.” (Platonov, 2007:155). Den parodiskt klumpiga byråkratryskan i originalet tycks inte bara ha fått 
översättaren att känna sig manad att normalisera språket, utan rent av att tappa bort sig i satsanalysen och förväxla 
objekt med agent. 
40 ”Eller vill du kanske få vad du förtjänar av hela proletariatet? Kom hit bara, så skall du få på käften som av en 
klass!” 
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Kazimir Malevič. 1928–1932. ”Krest’janin”. 
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Genom att vid upprepade tillfällen personifiera kolchosen och avindividualisera kulaken 

uppnår Platonov en ickefrämmandegöringseffekt som normaliserar framställningen av både 

kolchosbönder och självägande dito (kulaker och jedinoličniki) såsom avindividualiserade och 

avhumaniserade. Dessa människor är ingenting annat än det kollektiv eller den klass, som de 

tillhör.  

Enligt Meersons teori är en funktion hos ickefrämmandegöringen som grepp att läsaren blir 

moraliskt delansvarig, eftersom den automatiserade varseblivningen innebär att läsaren inte 

längre upprörs över de skeenden och förhållanden som skildras (Meerson 1997:12). Betraktad 

på detta sätt blir texten i Kotlovan en försåtlig mark, där läsaren luras att uppfatta det anormala 

som normalt. Som vi tidigare sett menar Meerson dessutom, delvis stödd på Tolstaja-Segal 

(1994:49), att textens viktigaste estetiska principer tenderar att appliceras i samband med de 

viktigaste innehållsmässiga idéerna (Meerson 1997:80), och att det därför är motiverat att 

apofatiskt definiera Platonovs inställning till den ideologiska verkligheten.  

Mot denna bakgrund tycks det rimligt och inte alltför oförväget att göra tolkningen att 

Platonov sannolikt fann det problematiskt att människans samhälleliga/statliga liv var primärt 

i förhållande till hennes privata dito. Kort sagt finns det mycket som tyder på att kollektivismen 

som norm är något som problematiseras i Kotlovan.  

Ickefrämmandegöringen av den sovjetiska ideologins kollektivistiska imperativ i Kotlovan 

sker som vi sett främst på två sätt. För det första ickefrämmandegörs kollektivets primat 

framför individens, genom att fenomen, som i sin ospecificerade form normalt relaterar till 

individens erfarenhet, i texten antas relatera till kollektivet, varför de måste specificeras då de 

används om individen. För det andra avindividualiseras bönderna – de självägande genom att 

benämnas som ”kulaken”, och de kolchosanslutna genom att benämnas som ”kolchosen”. Detta 

sätt att framställa bondeklassen, som ännu vid folkräkningen 1926 utgjorde 80% av 

Sovjetunionens befolkning (Siegelbaum 2002:297), är inte unikt för Kotlovan. Kazimir 

Malevičs så kallade bondecykel, med ”porträtt” av ansiktslösa bönder, från samma tid har 

många beröringspunkter med Kotlovans verklighet (Malevič 1928–1930, se illustration sid. 

26), och Malevičs och Platonovs delade intresse för avindividualisering som konstnärligt grepp 

har diskuterats av Andrew Wachtel (2008). Både Malevič och Platonov torde dock vara att 

betrakta som konstnärer som på olika sätt gestaltar en mer övergripande tendens i det sovjetiska 

samhället. Hela marxismen byggde på antagandet att det var proletariatet, det vill säga 

industriarbetare, som skulle göra revolution. Marx själv ansåg att detta endast kunde ske i 

industrialiserade länder, det vill säga inte i Ryssland. Detta faktum försatte bolsjevikerna i en 

besvärliga situation, vilken också påverkade deras förhållande till bondeklassen som en något 
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besvärande realitet (Carr 1970:429–440) och ett stort hinder på vägen mot kommunismen 

(Siegelbaum 2002:297–298).  

Ickefrämmandegöringens viktigaste effekt på läsningen är att läsaren, på grund av 

ickefrämmandegöringens inbyggda mekanismer för att avleda uppmärksamheten från det 

väsentliga, i någon mån tvingas acceptera det ickefrämmandegjorda som en given premiss för 

den verklighet som texten skildrar. Meerson kallar detta för att läsaren blir moraliskt 

delansvarig (1997:12), vilket nog är en överdrift. Men genom att läsaren tvingas acceptera att 

det i Kotlovans verklighet är det kollektiva som äger primat framför det individuella, och 

genom att hon tvingas acceptera att bönderna i Kotlovans verklighet betraktas som ett 

ansiktslöst kollektiv, kommer hon i vart fall närmare den kollektivistiska och 

proletariatcentrerade omvärldsuppfattning, som karakteriserar berättelsens protagonister. 

 

3.3 Materialism  
 

En av grundpelarna i den tidigsovjetiska ideologiska verkligheten var den marxistiska 

historiematerialismen, enligt vilken mänsklighetens historia skapas ”på grundval av de 

materiella förhållandena i en lagbunden utveckling” (Persson 2011:71). Denna utveckling sker 

enligt historiematerialismen och dess filosofiska inramning, den dialektiska materialismen, 

som ett resultat av en hegeliansk dialektik av klassmotsättningar. Dessa motsättningar är i sin 

tur grundade i den ojämlika fördelningen av materiella tillgångar såsom produktionsmedel 

(ibid., 69–71). 

Att den förhärskande ideologin gjorde gällande, att hela mänsklighetens historia drevs av 

materiella faktorer, gjorde också att ett materialistiskt synsätt kom att prägla den sovjetiska 

människans världsbild; mekanik och teknik hyllades och människokroppen kom till viss del att 

betraktas som en maskin (Evtuhov et al., 2004:681).  

Kotlovan innehåller en mängd exempel på hur detta materialistiska synsätt 

ickefrämmandegörs. De nedan upptagna och analyserade exemplen visar att 

ickefrämmandegöringen här sker på tre olika sätt: för det första framställs i Kotlovan 

människan som varande främst kropp; för det andra framställs immateriella fenomen, däribland 

människans själ, som varande främst kropp; för det tredje framställs människan som ekvivalent 

med de ting hon äger.  
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3.3.1 Människan som kropp 

Efter att i berättelsens inledning ha blivit uppsagd från sitt arbete, och efter att till ingen nytta 

ha försökt försvara sitt ”onödiga arbete” hos fabrikskommittén,41 ger sig Voščëv ut på 

vandring. Längs vägen byggs det hus åt massorna, men om Voščëv heter det i texten: 

    
Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить не изнемогая в открытом 

месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире 

(Platonov 2009:454).42 

 

Meningens första ord skulle i normalt språkbruk framstå som överflödigt, och formuleringen 

«Вощев был равнодушен к удобству, он мог жить...» hade varit mer naturlig. Eftersom 

meningens huvudsakliga innehåll presenteras efter kommatecknet, framstår emellertid denna 

inledande besynnerlighet inte som särskilt stötande. Man kan som läsare lockas att avfärda 

denna tendens till hyperprecisering (fallet är tydligt besläktat med exemplet med личная жизнь 

ovan) som ett i raden av udda men egentligen betydelselösa stildrag, som utmärker Platonovs 

text. Som vi sett är det emellertid just detta som antyder att vi har att göra med ett fall av 

ickefrämmandegöring, och Meersons teori manar oss att börja gräva i just denna 

undansmusslade märkvärdighet.  

Vad är då innebörden av att det är Voščëvs kropp som är likgiltig inför bekvämlighet? Det 

förefaller väsentligt för tolkningen att meningen fortsätter «он мог жить», och inte «оно могло 

жить». Det är alltså inte fråga om någon dikotomisk uppdelning av kropp och själ. Icke desto 

mindre tycks en viss dualism föreligga, genom att något uppenbarligen gör att Voščëv kan 

känna sig olycklig trots att kroppen har det bra. Om vi applicerar samma metod som i exemplet 

med личная жизнь, och söker efter en antonym till det ickefrämmandegjorda, så finner vi 

genast orden ande och själ43 (L’vov 1984:106). Meningens essens tycks vara att det inte finns 

något tydligt samband mellan kroppens välmåga och själens, det vill säga den klassiska 

sentensen mens sana in corpore sano sätts här ur spel. Detta förhållande, att kroppslig välmåga 

inte nödvändigtvis leder till lycka, blir särskilt problematiskt i en ideologisk verklighet, där det 

anses att ”[с]частье произойдет от материализма...” (Platonov 2009:453).44 När kroppen 

                                                
41 Det ryska ordet är завком (Platonov 2009:453), vilket är en förkortning för заводской комитет, det vill säga 
fackförbundets lokalorganisation vid respektive fabrik. Öberg Lindstén översätter det som driftsråd (Platonov 
2007:7). 
42 ”Voščëvs kropp var likgiltig inför bekvämlighet, han kunde leva under bar himmel utan att försmäkta och hade 
plågats av sin olycka under mättnadens tid, under vilodagarna i sin förra lägenhet.” 
43 Det vill säga de ryska, sinsemellan besläktade, orden дух respektive душа. 
44 ”Lyckan skall komma av materialismen…” 
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betraktas som den enda receptorn för påverkansmedel som syftar till att öka människans grad 

av lycka, tycks ju den, som likt Voščëv kan vara olycklig trots att kroppen mår bra, vara dömd 

till olycka. Att lyckan kommer av materialismen blir då en klen tröst.  

Kotlovan innehåller fler liknande exempel på hur människans kropp framhålls som hennes 

essens. Efter att ha konstaterat att aktivisten har dött, lägger sig Voščëv inte bredvid aktivisten, 

utan bredvid aktivistens kropp:  

 
Вощев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным 

значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и 

более нигде, а уж Вощеву ничего не досталось, кроме мученья ума, кроме 

бессознательности в несущемся потоке существования и покорности слепого элемента 

(Platonov 2009:571–572).45  
 

Här är det kroppen och inte själva aktivisten som är subjekt i den inledande huvudsatsen, och 

även korrelat till participet действовавшему och sannolikt även till pronomenet (в) нем. Det 

var alltså inte aktivisten som, då han var vid liv, verkade med en så rovgirig auktoritet, att all 

världens sanning och all livets mening (två minst sagt immateriella storheter) rymdes i honom. 

I själva verket var det hans kropp som agerade på detta sätt, och som inrymde sanningen och 

meningen med livet. Här ser vi också åter hur ickefrämmandegöringen verkar genom att i 

inledningen till en lång mening placera en något märklig formulering (samma typ av 

hyperprecisering som i fallet med Voščëvs kropp ovan), för att göra dess bokstavliga innebörd 

omärkbar och alltså normaliserad.    

Något senare, när Nastja blivit sjuk, finner vi följande formulering: 

 
Чиклин замер от повторившегося счастья своей жизни и молча дышал над телом 

ребенка, пока вновь не почувствовал озабоченности к этому маленькому, горячему 

туловищу (2009:574).46 
 
Det är här inte flickan som Čiklin oroar sig för, utan hennes kropp. En rimlig tolkning är att det 

i Kotlovans ideologiska verklighet är naturligt att bekymra sig mer om någons kropp, än om 

personen i sig, eftersom det är de materiella aspekterna av verkligheten som är de värdefulla. 

                                                
45 ”Voščëv lade sig åter intill aktivistens kropp, som en gång i tiden agerat med en sådan rovgirig auktoritet, att 
all världens sanning, hela meningen med livet rymts endast i den, och ingen annanstans, och det enda som blivit 
över åt Voščëv var ett plågat förstånd, omedvetenheten mitt i existensens forsande ström och undergivenheten hos 
ett blint grundämne.” 
46 ”Čiklin stelnade till av sitt livs upprepade lycka, och stod och andades tigande över barnets kropp, tills han ånyo 
kände sig bekymrad över denna lilla heta lekamen.” 
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Intressant att notera är att ickefrämmandegöringen här faktiskt inte använder de 

undansmusslandets verktyg som vi sett i tidigare exempel; icke desto mindre uppnås samma 

effekt. En möjlig förklaring till varför så är fallet är att detta exempel är hämtat från slutet av 

berättelsen, och liknande hyperprecisa formuleringar med ordet kropp har, som vi sett, redan 

förekommit ymnigt. Man kan förvänta sig att läsaren under läsningens gång har vant sig vid att 

korrigera och normalisera de språkliga anomalierna, och därför inte längre uppfattar dessa 

formuleringar bokstavligt. De avfärdas möjligen som stilistiska särdrag som egentligen saknar 

betydelse för innehållet. Därigenom är också ickefrämmandegöringseffekten uppnådd, och 

läsaren har på sätt och vis accepterat den världsuppfattning, som förmedlas i texten.  

Än mer genomförd är ”materialiseringen” av Nastja i en passus något tidigare, där den 

sovjetiska vurmen för kroppen som mekanik (Evtuhov et al., 2004:681) kommer till uttryck:  

 
Чиклин внимательно всмотрелся в ребенка — не поврежден ли он в чем со вчерашнего 

дня, цело ли полностью его тело; но ребенок был весь исправен, только лицо его горело 

от внутренних младенческих сил (2009:566).47 

 

Čiklin undersöker här barnet för att se om det blivit skadat, om dess kropp är hel, och 

konstaterar att barnet är fullt funktionsdugligt. I synnerhet det senare uttrycket – исправен på 

ryska – används normalt inte om barn eller människor överhuvudtaget, men däremot är det fullt 

normalt att använda om maskiner. Nu ger emellertid en noggrann och ickenormaliserande 

läsning vid handen att barnet/maskinen trots allt inte är fullt funktionsduglig(t) – dess ansikte 

brinner ju av barnakraft. Detta framställs med hjälp av ordet только som ett undantag från den 

generella funktionsdugligheten. Med konjunktionen и hade effekten blivit att allt verkligen var 

i sin ordning, eftersom kroppen fungerade och ansiktet brann av kraft. Nu är det i stället så att 

kroppen i stort är funktionsduglig, det är bara ansiktet som brinner av kraft. Barnets livskraft 

kontrasteras alltså mot dess fysiska funktionsduglighet. Här fungerar det flagrant mekaniska 

synsättet som avledningsmanöver, för att läsaren skall lockas att normalisera läsningen och 

undermedvetet byta ut только mot и. Ickefrämmandegjord blir här bilden av själlösheten som 

människans sanna funktionsduglighet – en skrämmande konsekvens av ett långt draget 

materialistiskt synsätt, vilket för oss vidare till nästa underkategori. 

 

 

                                                
47 ”Čiklin studerade uppmärksamt barnet för att se om det sedan gårdagen blivit skadat på något sätt, eller om dess 
kropp var fullständigt hel. Men barnet var fullt funktionsdugligt, det var bara dess ansikte som brann av inre 
barnakraft.”  
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3.3.2 Själen som kropp 

Det komplicerade förhållande mellan kropp och själ, som innebär att kroppen har prioritet 

framför själen, kommer i Kotlovan till uttryck även på andra sätt. Ganska tidigt i berättelsen, 

när arbetet med grundgropen skildras, får vi följande beskrivning:  

 
Здесь Чиклин сразу начал думать, потому что его жизни некуда было деваться, раз 

исход ее в землю прекратился (…) (Platonov 2009:475).48  

 

Det förhållande, som här ickefrämmandegörs, är återigen det materiellas primat framför det 

immateriella. Att Čiklin börjar tänka framställs här som ett resultat av att hans liv inte längre 

får något ”utlopp i jorden” (genom det fysiska arbetet att gräva grundgropen). Tankar är med 

andra ord något som uppstår som något sekundärt, när ”livet” inte är upptaget med dess primära 

uppgift – fysiskt arbete. Det fysiska arbetet framställs som livets primära uttryck, medan 

tankeverksamhet endast är ett sekundärt uttryck för livet(s energi). 

Ett liknande, men ändå på sätt och vis omvänt förhållande, kommer till uttryck längre fram, 

under Čiklins och Medvedevs avkulakiseringsräd:  

 
Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, где бросил в снег, 

мужик от жадности не был женатым, расходуя всю свою плоть в скоплении 

имущества, в счастье надежности существования, и теперь не знал, что ему 

чувствовать (2009:549).49  
 
Här ickefrämmandegörs den materialistiska ideologin med hjälp av en gerundiumbisats, som, 

mitt i ett dramatiskt skede, meddelar att bonden ifråga förslösat (sin kropps) kött på att samla 

på sig egendom. Hade det varit sitt liv eller sin tid som han slösat på denna verksamhet, hade 

meningen framstått som betydligt mer normal, och ickefrämmandegöringen syftar också till att 

tvinga läsaren att sätta likhetstecken mellan det dissonanta uttrycket och dess normalare variant 

– med andra ord ett likhetstecken mellan kropp och liv. 

Thomas Seifrid diskuterar Platonovs syn på förhållandet mellan kropp och själ, och hävdar 

att Platonov, i stället för att acceptera den konventionella uppfattningen om kroppens och 

själens enhet, hävdar deras fundamentala motsatsförhållande: ”Platonov ritar om gränserna för 

                                                
48 ”Här började Čiklin genast att tänka, eftersom hans liv inte hade någonstans att ta vägen, när nu dess utlopp i 
jorden hade avbrutits…” 
49 ”Här tog Čiklin livtag om bonden och bar ut honom och slängde honom i snön; bonden var av snikenhet inte 
gift, utan hade förslösat sitt kött på att samla på sig egendom och på den tryggade tillvarons lycka, och visste nu 
inte vad han skulle känna.” 
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människans vara till att utesluta kroppen, vilken han (…) gör till ontologiskt avgränsad, till ett 

’andra’, i förhållande till det ’vara’ den innehåller, så att jaget blir alienerat från själva den 

kropp, i vilken det dväljs” (Seifrid 1987:371). En undersökning av hur det materialistiska 

synsättet ickefrämmandegörs i Kotlovan tycks ge vid handen, att Seifrids uppfattning endast 

delvis kan stödjas, eftersom det är tydligt att själen, ehuru alienerad från kroppen, likväl inte 

upphör att kommunicera med den.  

Detta komplicerade, kvasidualistiska, förhållande mellan kropp och själ belyses ytterligare 

av formuleringen «Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума...»50 

(Platonov 2009:454). Den paradoxala formuleringen ”inte skona kroppen från intellektets 

arbete” blir meningsfull endast om man anser att kroppen kan bli trött av tankeverksamhet. 

Detta i sin tur förutsätter någon form av beroendeförhållande mellan kropp och själ. 

Förhållandet mellan kropp och själ tycks i Kotlovans värld således vara av sådan natur, att 

kroppens tillstånd inte påverkar själens, men att själens påverkar kroppens. Det faktum att 

kroppen är trött innebär, enligt detta synsätt, inte med nödvändighet att själen är det, men om 

själen är trött betyder det ofrånkomligen att kroppen också är det. Med andra ord framstår den 

själsliga/intellektuella/andliga aspekten av människan som definierande för den materiella 

aspekten. Vi har alltså de facto att göra med ett närmast idealistiskt synsätt, som står i bjärt 

kontrast mot Kotlovans ideologiska verklighet, enligt vilken lycka (som vi såg ovan; Platonov 

2009:453) är en funktion av materialism.51  

Diskussionen om kropp och själ förs under texten även i scenen i inledningen, då Voščëv 

stannar till vid väguppsyningsmannens hus, där vi finner följande formuleringar: 

 
... мать и отец не чувствуют смысла жизни... (Platonov 2009:454)52 
... сущности они не чувствуют (Platonov 2009:454)53 

 

Det transitiva verbet чувствовать kombineras här på ett föga idiomatiskt vis med de abstrakta 

objekten смысл och сущность. Verbet kan förvisso kombineras med abstrakter, men då 

sådana som relaterar till den fysiska verkligheten, såsom exempelvis боль. Det naturliga och 

                                                
50 ”Voščëv beslöt att anstränga sin själ, att inte inte skona kroppen från intellektets arbete…” 
51 Detta dialogiserar med Seifrid, som å ena sidan i samklang härmed menar att Platonov ser det som ett dilemma 
att människan, som enligt honom primärt är ande (eng. spirit), måste leva i en materiell värld, men som å andra 
sidan alltså tycks överdriva dikotomin mellan kropp och själ (1987:371). 
52 ”… modern och fadern förnimmer inte livets mening…” 
53 ”… de förnimmer inte det väsentliga.” 
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neutrala verbet hade i fallet смысл snarare varit видеть, eller möjligen знать.54 I stället ser vi 

här ett verb, som främst relaterar till den fysiska verkligheten, användas för att beskriva något 

så immateriellt som meningen med livet. Det tycks som om ideologin förutsätter att meningen 

med livet, denna själsliga kategori, vore fysisk, vore kropp. Värt att notera är också att verbet 

hela tiden uppträder i negerad form. Varför förnimmer dessa personer inte meningen med livet? 

Om verbet vore något av de mer idiomatiska alternativen ovan, hade kanske svaret på den 

frågan blivit att de helt enkelt inte blivit upplysta om meningen med livet. Med det mer taktila 

verb, som faktiskt används, blir svaret ett helt annat: det verktyg, som ideologin har försett 

människorna med för att mäta storheten ”livets mening”, är helt enkelt inte skickat att lösa 

uppgiften. Man kan inte fysiskt förnimma meningen med livet.  

Ett liknande exempel finner vi i följande passus om den facklige förtroendemannen: 

 
Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так 

ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных радостей для 

рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями личной жизни, худел и 

спал глубоко по ночам (Platonov 2009:463).55 

 

Här är det själva jaget som förtroendemannen ofta glömmer bort att förnimma, som vore detta 

jag något fysiskt och materiellt. Ickefrämmandegöringen av den ideologiska verklighetens 

materialistiska imperativ följer här samma mönster som vi såg ovan i avsnittet om det 

kollektivas ickefrämmandegöring: i början av en lång mening uppträder en dissonant 

formulering, följd av en lång förklaring. För att kunna ta del av denna förklaring måste läsaren 

släppa den dissonanta formuleringen, vilket möjliggörs genom att meningens innebörd 

undermedvetet normaliseras: en tänkbar normalisering vore att byta ut formuleringen забывал 

ощущать самого себя mot забывал думать о самом себе. Den långa fortsättningen på 

meningen ger de facto heller inte någon förklaring till det dissonanta uttrycket, utan till dess 

normaliserade variant, vilket ytterligare förstärker ickefrämmandegöringseffekten genom att 

förment bekräfta den normaliserande läsningen såsom varande den korrekta.   

 

 

                                                
54 En sökning på Nacional’nyj korpus russkogo jazyka ger för kombinationen чувствовать + смысл fem träffar 
(varav en är en text av Platonov). Motsvarande sökning för знать + смысл ger 44 träffar och för видеть + смысл 
257 träffar. 
55 Öberg Lindsten översätter det aktuella stället så: ”Den facklige förtroendemannen hade så mycket bekymmer 
och bestyr att han glömde bort att känna något själv, det var enklast så (…)” (Platonov 2007:21). Här har återigen 
språket normaliserats till förfång för ickefrämmandegöringen, och det själv som i det ryska originalet (самого 
себя) är direkt objekt blir här disjunktivt pronomen. 
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3.3.3 Människan som ting 

Som mest absurt och motsägelsefullt framstår det materialistiska synsättet kanske i följande 

stycke: 

 
Вощев, не полностью соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные остатки 

потерянных людей, живших, подобно ему, без истины и которые скончались ранее 

победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тружеников к лицу 

власти и будущего, чтобы посредством организации вечного смысла людей добиться 

отмщения — за тех, кто тихо лежит в земной глубине (2009:556, ej fetstil i originalet).56  

 

I styckets första mening berättas hur Voščëv samlat ihop ”materiella kvarlämningar” av de 

döda. Ordvalet вещественные остатки är här intressant, då det utanför historiska och 

arkeologiska facktexter är ett tämligen ovanligt uttryck.57 Ordet вещественные minner dock 

även om ett betydligt mer frekvent uttryck, nämligen den juridiska termen вещественные 

доказательства, det vill säga corpora delicti eller materiella bevis.58 Det är också i egenskap 

av ett slags bevis som Voščëv anför dessa ting, då han i följande mening uppvisar dem inför 

”makten och framtiden” (personifierade i aktivisten). Rättare sagt är detta vad en 

normaliserande läsning ger vid handen – vad som faktiskt står i texten är att Voščëv inför 

makten och framtiden ”visar upp de likviderade arbetarna”. Det ord som används är visserligen 

inte рабочий eller пролетарий, utan det politiskt mer neutrala труженик, men kontexten ger 

ändå intrycket att dessa likviderade människor inte alls är några kulaker, utan fattiga stackare 

(i nästföljande stycke omnämns de rentav som ”egendomslösa”) som slitit för sitt uppehälle 

och liksom Voščëv ”levt utan sanning”.  

Ett sådant radikalt avslöjande, som alltså i praktiken innebär att man avrättat oskyldiga, 

kunde i en skönlitterär text förväntas hanteras som en sannskyldig peripeti, en omstörtande 

insikt som får karaktärer och intrig att utvecklas i en ny riktning. I det aktuella exemplet nämns 

den dock enbart en passant, utan att texten stannar upp för att ge avslöjandet resonans och låta 

                                                
56 ”Voščëv hade, utan att vara helt medveten om vad han gjorde, i en säck girigt samlat materiella kvarlämningar 
av förlorade människor, som liksom han själv levt utan sanning och som avlidit före det segerrika slutet. Nu 
visade han upp dessa likviderade arbetare inför makten och framtiden, för att genom organiserande av 
människors eviga mening uppnå vedergällning för dem, som stilla låg i jordens djup.”  
57 En sökning på Nacional’nyj korpus russkogo jazyka på alla kasus i plural ger fyra träffar, varav Kotlovan är en, 
och också den med senast datum. De tre övriga är С. М. Волконский. О декабристах (1921) («вещественные 
остатки прошлого»), М. О. Меньшиков. «Красивая жизнь» (1914.02.10) («вещественные остатки 
дворянской культуры») och А. К. Дживелегов. Начало итальянского Возрождения (1908) («вещественные 
остатки античного мира»). 
58 En sökning på Nacional’nyj korpus russkogo jazyka ger för bara nominativ/ackusativ plural hela 167 träffar 
fördelade på 130 dokument. 
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det sjunka in. Den braskande nyheten följs sedan av en byråkratiskt klingande formulering, 

som genom sin närmast parodiska abstrusitet (eller poetiska lyskraft?) kräver koncentrerad 

läsning och reflektion.59  

Allt detta är tydliga tecken på att vi har att göra med ytterligare ett fall av 

ickefrämmandegöring – här av avkulakiseringens, och i vidare bemärkelse den stalinistiska 

terrorns, blindhet och nyckfullhet. Detta fall av ickefrämmandegöring, vars föremål alltså är 

den blinda terrorn, faller egentligen utanför ramarna för denna studie av kollektivismens och 

materialismens ickefrämmandegöring, men behöver ändå diskuteras här, eftersom 

ickefrämmandegöringen hos Platonov inte sällan verkar i flera steg (Meerson 1997:124–125).  

Sett ur denna undersöknings perspektiv fungerar det omtalade avslöjandet nämligen blott 

som en i raden av andra avledande manövrar (arkeologiskt, juridiskt och byråkratiskt klingande 

formuleringar), avsedda att dölja hela detta styckes verkliga och – förstås – 

ickefrämmandegjorda kärna, nämligen det faktum att konsekvensen av det materialistiska 

synsättet här blir att de ”materiella kvarlämningarna” till den grad representerar sina framlidna 

ägare, att handlingen att visa upp dessa ting blir jämbördig med att visa upp ägarna själva. 

Materiella ting blir uttryck för det mänskliga. I motsats till vad den marxistiska ideologin 

strävar efter, blir ironiskt nog inte bara människokroppen, utan även människans materiella 

(och privata!) egendom till ett existentiellt uttryck för människan som erfarenhet och 

immateriell substans. Människan är vad hon äger, för att parafrasera talesättet.   

 

Analysen av hur den sovjetiska materialistiska ideologin ickefrämmandegörs i Kotlovan visar 

att de materialistiska imperativen, liksom de kollektivistiska, med hjälp av 

ickefrämmandegöringen problematiseras gång på gång. Mot bakgrund av Tolstaja-Segals tanke 

att en texts viktigaste estetiska principer appliceras i samband med dess bärande idémässiga 

innehåll (1994:49), och Meersons utveckling av detta resonemang till att det är de för Platonov 

viktigaste frågorna som blir föremål för ickefrämmandegöringen, ger vår undersöknings 

resultat visst stöd åt Seifrids teori om kärnfrågan i Kotlovan. Enligt Seifrid utgörs denna av det 

(av Fëdorov inspirerade) ontologiska dilemmat och ”den existentiella tragedin” att kännande 

varelser (eng. sentient beings) är instängda i, och alltid under hot att reduceras till, ett tillstånd 

                                                
59 Kajsa Öberg Lindsten översätter hela stycket så: ”Utan att till fullo inse det hade Vosjtjev girigt samlat ihop de 
materiella resterna efter förlorade människor, som likt honom själv levt utan sanning och som avlidit före det 
segerrika slutet. Nu presenterade han dessa likviderade arbetare för makten och framtiden, så att de som stilla 
vilade i jordens djup skulle kunna återupprättas med hjälp av den organisation som verkade för en evig mening åt 
folket” (Platonov 2007:155). Liksom i fallet med den lista som aktivisten förtecknar, analyserat ovan under 
kollektivism, men i själva Kotlovan följande direkt på det här aktuella stycket, blir det parodiskt klumpiga 
byråkratspråket minst sagt en utmaning för översättaren. 
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av ren fysikalitet, med den därmed förbundna underkastelsen inför lagen om entropi 

(2009:119–120). 

Mot denna bakgrund tycks det finnas skäl att, precis som i fallet med kollektivismen, göra 

antagandet att Platonov fann det problematiskt att den sovjetiska ideologin tillskrev 

materialismen ett så tydligt primat framför idealismen. Detta skulle i så fall också stödja 

Seifrids beskrivning av Platonovs ontologi som ”kontradiktorisk och upprorisk” gentemot 

materialismen (1992:25). 

Analysen ovan visar att ickefrämmandegöringen av den sovjetiska ideologins 

materialistiska imperativ i Kotlovan uppträder i tre olika skepnader. För det första 

ickefrämmandegörs materians primat framför anden, genom att protagonister ofta beskrivs inte 

som subjekt eller objekt, utan som sina kroppars genitivattribut (människan som kropp). För 

det andra beskrivs fenomen som normalt skulle anses vara högst immateriella, såsom vilja, liv 

och meningen med livet, som fysiska fenomen (själen som kropp). Slutligen framställs fysisk, 

privat egendom som ett med människans själva existens ekvivalent fenomen (människan som 

ting).   

Ickefrämmandegöringens viktigaste effekt på läsningen är att läsaren, på grund av en mängd 

avledningsmanövrer i texten, i någon mån tvingas acceptera det ickefrämmandegjorda som en 

given premiss för den verklighet som texten skildrar. Genom att läsaren tvingas acceptera att 

det i Kotlovans verklighet är det materiella som äger primat framför det immateriella, och 

genom att hon tvingas acceptera att människans existens i Kotlovans verklighet reduceras till 

kropp och rentav till hennes privata, fysiska egendom, kommer läsaren närmare den 

materialistiska grundsyn, som berättelsens protagonister omfattar.  
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4. Sammanfattning, resultat och diskussion 

 
4.1 Sammanfattning 

 
I denna uppsats har skildringen av ideologiska temata i Andrej Platonovs Kotlovan undersökts. 

Dessa temata har mot bakgrund av marxism-leninismens natur samt av tidigare forskning 

identifierade intellektuella inflytelser på Platonov, preciserats till att gälla kollektivism och 

materialism. Analysen har utgått från Ol’ga Meersons teori om ickefrämmandegöring, och 

applicerat denna på behandlingen av kollektivism och materialism i Kotlovan.  

 

4.2 Resultat 
 

Resultaten visar för det första att det i Kotlovan finns gott om exempel på hur de undersökta 

ideologiska temata ickefrämmandegörs. Ambitionen har förvisso inte varit att presentera en 

uttömmande lista över fall av ideologisk ickefrämmandegöring i Kotlovan, men utifrån de 

exempel, som har analyserats, har det gått att identifiera några olika typer av 

ickefrämmandegöring. 

Ickefrämmandegöringen av den sovjetiska ideologins kollektivistiska imperativ i Kotlovan 

har visat sig ske på två sätt. Dels ickefrämmandegörs kollektivets primat framför individen 

genom att fenomen, som normalt relaterar till individen, i Kotlovan förutsätts relatera till 

kollektivet (kollektivism som norm); dels avindividualiseras bönderna – de självägande genom 

att benämnas som ”kulaken” (metonymi), och de kolchosanslutna genom att benämnas som 

”kolchosen” (personifiering). 

Ickefrämmandegöringen av den sovjetiska ideologins materialistiska imperativ i Kotlovan 

kan delas in i tre olika typer. För det första ickefrämmandegörs materians primat framför anden, 

genom att människorna reduceras till sina kroppars ägare (människan som kropp). För det andra 

beskrivs immateriella fenomen som fysiska fenomen (själen som kropp). Slutligen framställs 

fysisk, privat egendom som likvärdig med människan (människan som ting).   

Denna ickefrämmandegöring av kollektivism och materialism får som effekt, att läsaren 

tvingas godta dessa ideologiska imperativ som givna premisser för den verklighet, som skildras 

i Kotlovan. Läsaren blir därigenom mer jämbördig med berättelsens protagonister och kommer 

närmare dessas världsbild.  
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4.3 Diskussion 

 
Undersökningen bygger på en tillämpning av Meersons teori om ickefrämmandegöring som 

ett viktigt estetiskt grepp hos Platonov. Meerson sätter stor tillit till denna teoris potential att ta 

oss närmare privatpersonen Platonovs egen politiska uppfattning. Utgångspunkten för denna 

uppsats har varit att det vore alltför heuristiskt att utifrån en undersökning av en skönlitterär 

text dra slutsatser om dess författares tankar, intentioner och politiska åskådning. Detta av två 

skäl. Dels kan vi aldrig vara säkra på att de åsikter, som eventuellt kommer till daga i texten, 

verkligen är författarens, och inte bara ett led i en gestaltning eller en karaktärsbeskrivning. 

Dels är det i Kotlovan så gott som omöjligt att finna otvetydiga politiska ställningstaganden 

som inte gränsar till det absurda eller på annat sätt tycks orimliga. Denna uppsats nöjer sig med 

att betrakta ickefrämmandegöringen som ett verktyg för att ta läsaren närmare den skönlitterära 

textens verklighet, samt att problematisera vissa av denna verklighets premisser. 

Undersökningen visar att begreppet ickefrämmandegöring i hög grad är relevant för 

tolkningen av Kotlovans innehåll och stil.60 En intressant fråga, som sannolikt är lika omöjlig 

att besvara som den om Platonovs politiska övertygelser, är i vilken mån Platonov själv var 

medveten om ickefrämmandegöringens princip när han skrev. Platonov träffade Šklovskij i 

Voronezj 1925 och var som ung författare sannolikt lyhörd för den äldre mästarens idéer om 

ordkonsten. Även Platonov gjorde för övrigt ett visst intryck på Šklovskij, som skildrat deras 

möte (Šklovskij 1994:169–171). N.V. Kornienko uppger till och med att Platonov i sitt privata 

bibliotek hade ”så gott som alla böcker” av Šklovskij (Kornienko 1994:313). I vilken mån var 

Platonov medveten om att han delvis vände upp och ned på Šklovskijs idéer då han skrev 

Kotlovan?  

En annan fråga som denna uppsats lämnar obesvarad är huruvida, och i så fall hur, temat 

parti och byråkrati ickefrämmandegörs i Kotlovan. Detta tema identifierades i denna uppsats 

som en av tre övergripande aspekter på den sovjetiska ideologin, men uteslöts, bland annat av 

utrymmesskäl, ur undersökningen. Mycket, inte minst aktivistens roll i Kotlovan, pekar på att 

detta skulle kunna vara fruktbart att undersöka.  

Den extremt dragna materialiseringen av människan, som i undersökningen kallas 

människan som ting, antyder ett intressant motsatsförhållande mellan de kollektivistiska 

imperativen och den privata egendomen. Om människan är vad hon äger, får ett samhälle där 

                                                
60 Även Seifrid och V’jugin framhåller Meersons teori som väsentlig för studiet av Platonovs texter (Seifrid 
2009:169–171; V’jugin 2004:246–248). 
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det privata ägandet ersätts av kollektivt ägande minst sagt allvarliga konsekvenser för hennes 

existens. 

Slutligen aktualiserar undersökningen av materialismens ickefrämmandegöring i Kotlovan 

frågan om Fëdorovs inflytande på Platonov. Det kvasidualistiska synsätt, som kommer till 

uttryck i Kotlovan och som närmast ger intryck av att vara en idealism fjättrad i materialismens 

bojor, ser ut att på många sätt motsäga Fëdorovs ”vulgära materialism” (Seifrid 1992:23). 

Mycket pekar i riktningen att Platonov vid tiden för Kotlovans tillkomst var på väg bort från 

Fëdorov.61 En mer systematisk undersökning av hur de för Platonov så viktiga ontologiska 

frågorna evolutionerar genom hans œuvre skulle sannolikt vara behjälpt av 

ickefrämmandegöringen som ett analysverktyg bland andra. 

 

Den säregna stilen i Kotlovan har sannolikt förbigått få, om ens någon, läsare. Texten är full av 

språkliga anomalier, ideologiskt och partipolitiskt anstrukna neologismer och metaforer, som 

dessutom ofta tolkas alltför bokstavligt av berättelsens protagonister, med absurda och groteska 

konsekvenser. Teorin om ickefrämmandegöring tillför inte enbart ännu ett i raden av försök att 

närmare definiera, exakt vad det är som gör denna stil så speciell, utan ger dessutom en 

förklaring till vilken funktion anomalierna spelar i texten. Denna funktion är att avleda läsarens 

uppmärksamhet från fallen av ickefrämmandegöring. Det märkliga och semantiskt förrädiska 

nyspråk (för att tala med Orwell) som berättelsens protagonister kommunicerar på, är i sig inte 

det skikt, i vilket ideologiska frågor diskuteras i Kotlovan. Den verkliga ideologiska 

diskussionen, som rör marxism-leninismens själva grundvalar, förs snarare under ytan, i det 

dolda skikt, till vilket ickefrämmandegöringen erbjuder den uppmärksamme läsaren en dörr på 

glänt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Redan Šubin noterade att Platonovs senare verk på många sätt motsade hans tidiga, men Šubin fokuserar på de 
tidiga verkens kosmism, snarare än på deras materialism (1967:44–46). Att en författare, och en människa överlag, 
utvecklas på detta sätt är väl inte heller särskilt uppseendeväckande, men observationen är förstås relevant för den, 
som vill studera hela Platonovs œuvre. 
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