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Perspektiv på sovjetrysk litteratur
Av ULF W ITTROCK

Vår litteratur har mist den ledande ställning, 
som den hade i världen i slutet av förra år
hundradet och början av detta, liksom den ex
perimentets glans, som utmärkte den på 20- 
talet. För hela världen framstår det litterära 
livet i vårt land som ojämförligt mycket arma
re, sämre och lägre stående än det i själva ver
ket är, än det skulle visa sig vara, om det inte 
kringgärdades och låstes in. På detta förlorar 
inte bara vårt land, utan också världslittera
turen förlorar: Om den hade tillgång till vår 
litteraturs alla fritt framvuxna frukter och finge 
fördjupas av vår andliga erfarenhet, då skulle 
hela den konstnärliga utvecklingen i världen 
gå andra vägar än i dag, den skulle få en ny 
konstans och rentav nå en ny konstnärlig 
nivå.
Alexander Solsjenitsyn: Brev till det sovjetiska 
författarförbundets fjärde kongress. 16 maj 1967. 
(En kalv med eken stångades (1975), bilaga 2.)

Roman Jakobsons berömda uppsats om »en generation som förslösade sina skalder» 
trycktes ursprungligen 19 3 1 på Petropolis-Verlag i Berlin i ett ryskspråkigt sam
lingsverk som var ägnat den året förut bortgångne Vladimir Majakovskij. Den upp
satsen betecknar Victor Erlich som »one of my first and firmest selections» i förordet 
till antologin Tiventieth-Century Russian Literary Criticism (Yale University Press 
1975), där han har ställt samman sjutton »essays» alltifrån 1909 till 1972. Han utgår 
från symbolisterna som han låter representeras av Andrej Belyj med en tidig Gogol- 
studie — Belyj skulle komma att återvända till Gogol i ett stort arbete om Gogols 
konst (1934) — och av Innokentij Annenskij (1856-1909) med en uppsats om Gogols 
Döda själar. »The poet in Annenskij is properly and richly alive to the Creative 
exuberance of Gogofs art, to the paradoxical quality of aesthetic joy, so clearly at 
odds with the essential hopelessness of the writers moral vision.» Annenskijs upp
sats publicerades posthumt i den välrenommerade litteratur- och konsttidskriften 
Apollon. Ett par år före sin död hade han gett ut två band litteraturkritik, där han 
i förordet deklarerade: »I regel står en kritiker utanför verket när han analyserar 
och värderar det. Han befinner sig inte bara utanför det, men någonstans över det. 
Själv skrev jag om verk som grep tag i mig, verk som förde mig vidare och krävde 
min tro och loven, verk som jag försökte bevara inom mig själv genom att göra dem 
till en del av mig själv.» Annenskij kunde i sina engagerade ställningstaganden för
ledas till felslut. Erlich påpekar att han betraktade Anton Tjechov som en svag och 
melankolisk författare; hans uppfattning av denne överensstämde alltså i stort med



den som var rådande bland de samhällskritiskt inställda litteraturskribenterna kring 
sekelskiftet.

Victor Erlich gör i sin 30-sidiga Introduction (Modern Russian Criticism from 
Andrej Belij to Andrej Sinjavskij: Trends, Issues, Personalities) den reflektionen att 
symbolisternas tolkningar av Gogol knappast var mindre »self-serving than those 
urged by Belinskij or Chernyshevskij». Belinskij var den förste betydande kritiker i 
Ryssland som insåg Gogols storhet. »Yet he also bears a large share of responsibility 
for widespread misjudgement of the essential nature of his art by proclaiming the 
bizarre, demon-ridden, and politically timid author of The Inspector General and Dead 
Souls the father of social realism in Russia, a bold challenger of a reactionary and 
obsolete system.» Under »sextiotalet», en gängse beteckning, trädde så en hel genera
tion fram av på en gång litteratur- och samhällskritiker kring tidskrifter som Sovre- 
mennik (Samtiden). De hade ett allvarligt ärende, de ville påverka och förändra verk
ligheten. Erlich stämplar kategoriskt och överlag dessa debattörer -  Tjernysjevskij, 
Dobroljubov, Pisarev och andra — som »high-minded doctrinaires». Deras ideologiska 
ensidighet, menar han, vållade exempelvis just den fortsatta feltolkningen av Gogols 
intentioner. Erlich medger visserligen att de symbolistiska kritikerna också de lät sig 
influeras av »ideological preconceptions and/or temperamental proclivities». »Still I 
would maintain that the symbolists, as well as their immediate precursor, the brilliant 
turn-of-the-century maverick Vasilij Rozanov, came closer to grasp the full truth of 
Gogol than did the social critics, and that they did so not simply because their 
critical gifts and literary sensibilities were superior to Chernyshevskij’s or Belinskij’s, 
but because they were better attuned to Gogol’s grotesque imagination. This is 
especially true of Andrej Belyj.» Man noterar att Belinskijs insatser inte kommer till 
sin rätt i detta svepande perspektiv.

I sin strävan att ge läsaren »a sense of the vitality and variety of modern Russian 
criticism» har Erlich tillämpat andra urvalsprinciper än vad Edward J. Brown gjorde i 
sin antologi Major Soviet Writers (1973). (»My disappointment at not being the first 
to offer the full English text of Jakobsons ’On a Generation . . . ’ is largely offset 
by the pleasure of featuring it here in Professor Brown’s excellent translation.») 
Erlich syftar till att som han säger spegla »literary criticism as a mode». Han har 
företrädesvis sökt välja texter som inte tidigare förelegat på engelska, vare sig hos 
Brown eller på andra håll. I vissa fall har urvalet också påverkats av några publice
ringar som varit att vänta i andra böcker; det gäller exempelvis Boris Ejchenbaums 
»path-breaking formalist essay» Hur Gogols Kappan är gjord. (En översättning till 
svenska av denna essä finns ju f. ö. i Kurt Aspelins och Bengt A. Lundbergs ypperliga 
urval av »litteraturvetenskapliga texter» i Form och struktur (1971).) Erlich har länge 
framstått som den främste kännaren och introduktören i Väst av den ryska formalis
men. Det är därför av intresse att se vilket urval han nu företar i sin antologi av 
representativa studier av »formalists and near-formalists» och hur han värderar deras 
insatser. »Not unlike The New Critics, with whom they had a great deal in common 
but whose antihistoricism they did not share, the formalists set less store by such 
qualities as directness of expression, sincerity, high seriousness, correspondence with 
reality, than they did by inner coherence, density of texture, and form-consciousness.» 
Jurij Tynjanov uppvisade att Dostojevskij i novellen Vännen till familjen parodierade 
en retorisk text av Gogol »and used this important and amply documented thesis as 
a spring-board toward a general proposition about parody as a catalyst of literary 
change». Victor Sklovskij i sin tur representeras i Erlichs antologi av en briljant och 
provokativ studie över »Pushkin and Sterne: Eugene Onegin» och av några betraktel
ser över Tolstoj. Erlich fäster ytterligare uppmärksamheten vid Boris Ejchenbaums 
betydelsefulla Tolstojanalyser och hans studie »Pushkin’s Path to Prose» liksom vid 
Viktor Zirmunskijs »discerning and affectionate study of Alexandr Blok». Beträffande
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Roman Jakobsons Majakovskijnekrolog framhåller Erlich hur där »analytical prowess 
blends with vividness and poignancy of eyewitness testimony».

Medan Roman Jakobson i sin uppsats betonar att det var en helt exceptionell sam
ling av begåvningar som trädde fram i rysk poesi på 19 10- och 20-talen — »in a few 
years’ time the whole bloom of Russian poetry has been swept away», konstaterar 
han -  dröjer Victor Erlich vid »the impressive concentration of sheer critical talent 
within the ranks of the formalist movement». Erlich erinrar också i sin Introduction 
om hur i Tjeckoslovakien »a judicious restatement of basic formalist tenets proved 
possible». »Unfortunately Czech structuralism was allotted little time for testing its 
hypotheses. The intellectual climate in postwar Czechoslovakia was less than hospi
table to any departure from Marxism-Leninism.» En av dem som själv var med på 
30-talet bland lingvisterna i Prag, René Wellek, har skrivit ett förord till boken The 
World and Verbal Art. Selected Essays by Jan  Mukarovsky. (Translated and edited by 
John Burbank and Peter Steiner. Yale University Press 1977.) »In 1936 I published 
a paper ’The Theory of Literary History’ in the sixth volume of the Travaux du 
Cercle Linguistic de Prague. There, for the first time in English, Mukarovsky s ’structur
alism’ (he used the term since 1934) and his views on the evolution of literature 
were expounded with some critical reservations. This long article, which expresses 
’my profound indebtedness to the work of Jan Mukarovsky and Roman Jakobson’ 
and to the ’stimulating atmosphere of the Prague Linguistic Circle’ , of which I was then 
a junior member, attracted, I believe, no attention at that time [ ...]  In 1939, after the 
invasion by Hitler, I emigrated to the United States and there restated and developed 
my views, often referring to the work of the Prague Linguistic Circle.» Wellek lämnar 
en rad belägg för att han efter krigsslutet gång efter annan åberopade Jan Mukarovskys 
estetiska teorier; han skrev f. ö. ett kortare företal till Victor Erlichs Russian Formalism 
(1955). När Mukarovsky avled i februari 1975 vid en ålder av 83 år hade han hunnit 
röna åtskillig uppmärksamhet i Västtyskland, där det var förlaget Suhrkamp som in
troducerade honom. Vid slutet av 1960-talet började Mukarovsky också bli alltmer 
känd och uppskattad bland litteraturforskare och språkmän i USA. René Wellek gav 
själv den första större engelskspråkiga översikten över dennes estetiska doktriner i 
uppsatsen The Literary Theory and Aesthetics of the Prague School (1969), omtryckt 
i boken Discriminations: Further Concepts of Criticism (1970). Wellek beklagar nu 
att han av hänsyn till tjeckisk copyright inte haft möjlighet fullständiga sin information 
om Mukarovskys verksamhet efter 1948. I en andra engelskspråkig översättnings- 
volym, Structure, Sign, and Function. Selected Essays by Jan  Mukarovsky (Translated 
and edited by John Burbank and Peter Steiner. Yale University Press 1978) kan man 
av den selektiva men fylliga bibliografin inhämta att tre stora verk av Mukarovsky 
utgavs i Prag 1948; ytterligare två voluminösa band utkom 1966 och 19 7 1. Man bör 
kanske se det som en eftergift i det kalla krigets tecken att Mukarovsky skrev ett 
företal till en bok »Om Lenin och kulturen» av Boris Mejlach, som 1948 förelåg i 
översättning från ryska till tjeckiska; den behandlar »Lenin och problem i rysk littera
tur vid slutet av 1800- och början av 1900-talet». Men till alldeles övervägande del 
engagerade sig Mukarovsky för den egna tjeckiska litteraturen, för tjeckisk poesi och 
prosa. (Man kan jämföra med Roman Ingarden som fann hugsvalelse i det polska 
kulturarvet under ofärdstiderna.) I en större studie om strukturalismen — från början 
ett föredrag som han höll i Paris 1946 vid Institut des études slaves — förklarade 
Mukarovsky att den traditionella komparativa litteraturforskningen brukade behandla 
de litterära och kulturella relationerna länderna emellan alltför ensidigt och schema
tiskt. »With an almost a prioristic certainty it attributed to some literatures the ability 
to exert an influence, whereas it considered others condemned to passive acceptance 
of foreign influences.» I stället borde man räkna med »dialektiska spänningar», »re
ciprocity, springing from the mutual equality of nations and the equisignificance of
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their cultures». Mukafovsky exemplifierar med den litteratur som ligger honom när
mast om hjärtat. »Thus in some periods and in some writers of nineteenth- and 
twentieth-century Czech literature there is a dialectical relation between the influences 
of Russian and other Slavic literatures (especially Polish) on the one hand and Western 
influences on the other. As soon as Russian and Slavic influences in general have 
become more strongly felt, they have always strengthened the national specificity of 
Czech literature, its individuality in contrast to others, which, despite all their bene
ficence, have weakened this individuality.» Det politiska tidsläget med den sovjet
ryska dominansen bland öststaterna gjorde att det för Jan Mukafovsky kändes för- 
pliktigande att framhäva den nationella egenarten inom kulturlivet i hans hemland.

Man måste skilja mellan olika stadier i Mukafovskys vetenskapssyn, betonar Wellek. 
1934 började Mukafovsky att markera en distans visavis formalisterna liksom till 
den inhemska tjeckiska Herbartskolan. Han kritiserade Victor Sklovskijs Om prosans 
teori (1925), som förelåg nyöversatt till tjeckiska, i en artikel som finns med i The 
Word and Verbal Act. »The mistake of traditional literary history lay in the fact 
that it took into account only external interventions and denied literature autonomous 
development; the one-sidedness of formalism, on the other hand, consists in the fact 
that it placed literary activity in a vacuum.» Boktiteln The Word and Verbal Act 
utgör en översättning av Slove a Slovesnost, namnet på den tidskrift som utgavs på 30- 
talet av »lingvistiska cirkeln» i Prag med Jan Mukafovsky själv som redaktör. De elva 
uppsatserna i boken — alla tillkomna mellan 1933 och 1946 — är alltså inriktade på 
ordet och litteraturen; Structure, Sign, and Function, det andra bandet, innehåller 
»writings on general aesthetics and arts other than literature». Fyra av de sexton upp
satserna i denna andra volym behandlar teater och film, två konst och arkitektur. 
Peter Steiner inleder boken med en studie över »Mukarovskys structural aesthetics» 
och urskiljer tre stadier i dennes strukturalistiska period, som han vill räkna från 1928 
till 1948. I ett efterord till samlingsverket Studier i estetik, publicerat på tjeckiska i 
Prag 1966, förklarar Jan Mukafovsky själv: »This book is a result of work determined 
from stage to stage by a consistent epistemological orientation. [...]  to believe that 
the path of theoretical knowledge must be a straight and smooth road is to know 
nothing about the essence and conditions of scholarly thought.» Det finns säkerligen 
en udd i detta uttalande gentemot den marxistisk-leninistiska, doktrinära fastlåstheten.

Aleksander Voronskij (1884-1943) intog för en tid en på en gång självständig och 
central position inom marxistisk, sovjetrysk litteraturkritik. Erlich har också valt just 
Voronskij att vid sidan av Leo Trotskij företräda »early Soviet marxists». »He com
bined political orthodoxy with a strong personal commitment to literature [...]  
No wonder Red Virgin Soil, a literary journal edited by Voronskij, became one of the 
most vital and readable periodicals in the 1920s.» Voronskij menade liksom Trotskij 
att det inte fanns några som helst förutsättningar ännu i Ryssland för att skapa en 
renodlad proletärlitteratur. 1927 arresterades han och blev utesluten ur partiet; han 
fick visserligen senare tillstånd att återvända till Moskva och där återuppta sin littera
turkritiska verksamhet, men mot slutet av 30-talet greps han igen och blev ett av offren 
för den hemliga polisen. Om Isaak Babel skrev Voronskij med stor uppskattning 
och han stödde överhuvud med anmärkningsvärd öppenhet i sin kritik »gifted and 
’ideologically confused’ writers», erkänner Erlich. Efter 20-talet har man däremot att 
söka den mest vitala ryskspråkiga litteraturkritiken bland emigranterna. Georgij 
Adamovitj (1894-1978) kom att stå i blickfånget i Väst som representativ rysk 
‘emigré critic’ . »His legacy is admittedly spotty, but at its best it has the immediacy, 
the acuteness, and the centrality that are the earmarks of a major critic.» Erlich åter
ger en studie av Adamovitj över Vladimir Nabokov. Det är onekligen en särskilt 
lämplig text i sammanhanget, eftersom Adamovitj här reflekterar just över emigra
tionens villkor. »Clearly, emigration is by its very nature a ’flawed’ condition: an artist
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affected by it -  especially a truly sensitive one -  may feel thrown not merely out 
of balance, but out of life itself.» Något av samma betraktelsesätt anlägger Effim 
Etkind, »fransman mot sin vilja» (Sigrid Kahle, Sv.D. 12/8 1978) — men tidigare 
professor i litteraturvetenskap i Leningrad -  i sin bok Unblutige Hinrichtung. Warum 
ich die Sovjetunion verlassen musste. (Piper Verlag 1978.)

Så till slut överblickar Victor Erlich i sin kritikerantologi »the recent scene». Efter 
1953 var det i Sovjet möjligt att återknyta till formalismen och strukturalismen. »In 
fact, what has been dubbed ’Soviet neostructuralism’ may well turn out to be one of 
the most rigorous intellectual manifestations of the current structuralist trend in 
literary studies.» Erlich för på tal Jurij Lotman, Boris Uspenskij och andra, men hän
visar till de anglosaxiska översättningar som redan föreligger. Som en värdig arvtagare 
till Tynjanov betecknar han Lidija J . Ginzburg och fäller om hennes i boken åter
givna uppsats The Poetics of Osip Mandelstam (1972) det omdömet att den utgör 
»one of the best discussions of his poetic craft in any language». Det torde inte vara 
några överord. Lidija J. Ginzburg utgav 1964 en samling uppsatser om ryska lyriker 
som 1973 förelåg i en andra upplaga. Hon har också skrivit en bok Om psykologisk 
prosa (1971), där hon behandlar den psykologiska berättarkonstens problematik i rysk 
och fransk litteratur. Erlich talar om hennes lyckliga förening av »a richly textured 
historical sense with structural sophistication». Som »one of the high points of post- 
Stalin criticism» framstår likaså Andrej Sinjavskijs inledning till en samling av Boris 
Pasternaks poesi som förelåg 1965. (Upplagan indrogs omedelbart när Sinjavskijs 
identitet med pseudonymen Abram Tertz blev avslöjad; en essä av en annan kritiker 
fick ersätta Sinjavskijs när boken kom ut på nytt.) Det är tyvärr bara en starkt för
kortad version av Pasternak-studien som Erlich återger. »His delicate reconstruction 
of Pasternak’s poetic universe, a blend of affection and acumen, is literary criticism 
of the highest order.» Förutom Ginzburg och Sinjavskij — den senare har i sin exil i 
Paris varit verksam vid Sorbonne — har Erlich valt Vladimir Laksjin som representant 
för en i tiden närliggande litteraturkritik i Sovjet. Laksjin lade i Novyj mir i en uppsats 
strax i dagen sin sympati för Solsjenitsyns debutnovell. Han förstod också att ge en 
vederbörlig tribut åt Michail Bulgakovs fantastiska berättelse Mästaren och Margarita. 
»’Manucripts don’t burn . . . ’ Mikhail Bulgakov died with this belief in the stubborn, 
indestructible power of art, at the time when all his major works lay unpublished in 
his desk drawers only to reach the reader one at a time after a quarter of a century.» 
Så heter det i Laksjins essä i Novyj mir 1968 om den posthumt publicerade romanen. 
Det var en censurerad och förkortad version som stod att läsa i tidskriften Moskva; 
en fullständig utgåva av Mästaren och Margarita har ännu inte getts ut i Sovjet.

Solsjenitsyn förklarar i Andra tillägget (februari 1971) i En kalv med eken stångades 
(1975) att han »alltsedan ’Ivan Denisovitjs dagar’ betraktar Laksjin som en naturlig 
bundsförvant». Men han menade också att Laksjin gick alltför försiktigt tillväga. Essän 
i Novyj mir om Mästaren och Margarita tillfredsställde inte Solsjenitsyn: »Är denna 
vuxen en sådan roman — denna roman med sina fantasipiruetter, sina utbrott av 
skratt, denna roman som så tragiskt hållits undan i trettio år och varit nära att gå till 
spillo?» I november 1968 hade Solsjenitsyn med Laksjin diskuterat artikeln i fråga 
och Laksjin hade yttrat: »Jag tänker inte hänvisa till, att vissa saker inte kan sägas 
på grund av censuren. Jag kan säga allt även under censur.» Solsjenitsyn som sålunda 
i sin bok uppehåller sig en hel del vid Vladimir Laksjin, talar också uppskattande 
om »hans storartade förmåga att skriva insiktsfullt i en censurpräglad, mångtydig stil, 
på ett polemiskt och ironiskt sätt». Och han konstaterar:

»Jag betraktar Laksjin som en ytterligt begåvad litteraturkritiker, fullt i klass med våra 
bästa 1800-talskritiker, vilket jag sagt honom mer än en gång. Han var själv medveten 
om denna tradition och mycket stolt över den och det var med smakfull baryton 
som han uttalade ett namn som Do-bro-lju-bov. Liksom många andra upplevde han
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näppeligen det estetiskt fördärvliga i denna kritik, som aldrig avvek från den sam
hälleliga inriktningen, aldrig nådde högsta möjliga intuitiva nivå, som då en stor konst
när bedömer en annan stor konstnär, till exempel Achmatova Pusjkin. Den store 
kritikerns begåvning är ju ytterligt sällsynt: Han upplever konsten som konstnär fastän 
han av någon sällsam anledning inte är det själv.»

Bulgakov sammanförs med Platonov och Zabolotskij i kapitlet Posthumous Revivals 
i Marc Slonims Soviet Russian Literature. Writers & Problems 19 17 - 19 7 7  (Oxford Uni
versity Press 1977). Kapitlet i fråga ingår enbart i denna andra, reviderade utgåva; 
den första upplagan förelåg 1964. I ett förord till sin bok framhåller Slonim att han 
tillämpat samma metod som i sina båda översiktsverk The Epic of Russian Literature. 
From its Origin through Tolstoy och From Chekhov to the Revolution. Russian lit
erature 19 0 0 -19 17 . »I have endeavored to combine portraits of the prominent writers 
with a description of the social and political background, and to alternate discussion 
of individual poets and novelists with analysis of the problems they have had to face 
in a totalitarian state.» Marc Slonim var född i Ryssland; han kom 1941 till USA 
och blev där professor vid Sarah Lawrence College. Vid sin död 1976 var han bosatt 
i Schweiz. Han hade på 1920-talet och fram till 1932 varit redaktör för den ryska 
månadsskriften Volia Rosii (Rysslands vilja) som utgavs i Prag. Där var också Marina 
Tsvetajeva i början av sin exil under några år bosatt. »The years of her sojourn in 
Czechoslovakia were particularly fruitful and affirmed the originality of her genius.» 
Slonim publicerade i sin tidskrift en mängd av hennes dikter, versdramer och essäer; 
Den brokiga pipblåsaren, en lång berättande dikt, vill han räkna till »the most re
markable works of Russian twentieth-century poetry» — »but émigré critics of the 
time failed to understand its unparalleled originality». Det var en del av hennes tra
giska öde att hon under sin sjuttonåriga vistelse i Väst rönte uppskattning bara av en 
ytterst begränsad krets, konstaterar Slonim, som återger ett yttrande Marina Tsve
tajeva fällde strax innan hon återvände till Sovjet 1939: »Here I am useless, there 
I would be unthinkable; here I have no readers, there, despite thousands of potential 
readers, 1 would not be able to breathe, which means to write and to publish.» 
(Om Pasternaks och Marina Tsvetajevas relationer berättar Olga Ivanskaja i sin bok 
I tidens våld (Norstedts 1978). Pasternak kände sig ansvarig »för att Marina återvänt 
till hemlandet, för att hon dog övergiven».) Marc Slonim ägde en intim förtrogenhet 
med ryskt kulturliv — likaså en slagruta för konstnärliga värden — och från sin utsikts
punkt i Prag blev han en engagerad betraktare av den politiska och kulturella ut
vecklingen i Sovjet. Sin bok om den sovjetryska litteraturen inleder han med ett par 
kapitel om Jesenin och Majakovskij, men allra först behandlar han översiktligt den 
nya revolutionära regimens konfrontation med den borgerliga intelligentian. »What 
was happening bore no resemblance whatever to the magnificent prophecies of the 
symbolist seers or the mystical-minded radicals: it simply meant epidemics, starvation, 
prison, exile — physical as well as spiritual annihilation.»

En väldig emigrationsvåg satte in:

»There was a time when it seemed that all the literary salons of Moscow and St. 
Petersburg had been reopened in Paris, Berlin, and Prague. Hippius wrote in the early 
’twenties that the whole cup of Russian literature had overflown abroad.»

Marina Tsvetajeva som Marc Slonim förstår att porträttera så initierat och finkäns
ligt, levde i Paris — eller rättare i förorter till staden — från 1926 till 1939, men till de 
litterära salongerna hörde hon inte. Hon stod också utanför det politiska crescendot i 
Sovjet, även om hennes levnad på ett ödesdigert vis bestämdes därav. »She lived, 
dreamed, and created outside of history, and being aware of this, said once: ’I and my

10 — 774431  Samlaren
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century missed each other’ . And paradoxically this poet so aloof to the life around her, 
used the most revolutionary poetics and the most challenging innovations and therefore 
represented more truly and impressively the spirit of her epoch than all those official 
bards of the Party line who vainly attempted the taming of poetry by using the 
shackles of political engagement and socialist realism.» Den aspekten kommer igen 
gång efter annan i Marc Slonims skildring av revolutionsepoken i Sovjet att allt vad 
som där skrevs mer eller mindre direkt avspeglade det väldiga dramatiska skeendet. 
I polemik mot marxistisk litteraturkritik från Stalintiden — han nämner att han själv 
på denna punkt attackerats av kritiker i Sovjet — konstaterar Slonim också att den 
litterära traditionen trots allt ingalunda var bruten; den fortlevde under 1920-talet med 
dess markanta kulturella uppsving. »In reality literary tradition proved to be more 
persistent than many other ’leftovers’ of the old regime.»

»Many apparently contradictory phenomena in the extremely complex Soviet 
literary scene can be explained by this literary survival. Orthodox Marxist critics 
under Stalin tried to deny it, or simply ignored the facts, and so produced an extremely 
distorted picture of the ’twenties’ in Soviet historical and critical essays and treatises.»

Under NEP-perioden på 20-talet, fram till 1928, finns det också skäl att tala om 
förekomsten av »a literary NEP», förklarar Slonim. Frågan om hur man skulle för
hålla sig till kulturarvet blev under detta decennium föremål för en intensiv debatt. 
De manstarka proletära falangerna inom Proletkult kom konstnärligt sett i absolut 
underläge gentemot de s. k. »medresenärerna» eller »medlöparna» (poputjiki) — Leo 
Trotskij präglade beteckningen — från det borgerliga lägret. »The literary NEP, or 
the loosening of controls, brought about a considerable freedom of expression for 
fellow-travelers. The novels, short stories, poems, and essays published between 19 21 
and 1928 presented more variety and contained more independent opinions and even 
criticism of the current conditions than Soviet writers were allowed to display later 
on, with the possible exception of short periods during World War II and the post- 
Stalin thaw.» För tjugotalets del framhöll Slonim också hur »the newcomers, the 
’youth of the Revolution’ », »gave a unique flavor to the period and made literature 
vibrant with a gestful and creative spirit». Den karakteristik av skedet som Marc 
Slonim gav i sin bok 1964 (den kom i en nyutgåva 1967), men också i artikelform 
under sin kritiska verksamhet, hade förvisso sin betydelse för det livliga intresse, ja 
den enorma uppmärksamhet som man i Väst alltifrån 1960-talet har ägnat litteraturen, 
konsten och andra kulturella manifestationer i Sovjet på 10- och 20-talen. Slonim 
menar som vi sett att alla författare, till vilket litterärt läger de än hörde, skrev om 
revolutionen. »It is little wonder that most Soviet writers dealt with the Revolution 
and contemporary reality. They did not do so because of any social demand or political 
pressure, as some critics have wrongly intimated (although both factors did exist and 
were certainly instrumental); theirs was a perfectly natural desire to express the ex
citing, horrowing, and often stupefying experience of their generation.» Revolutionen 
kunde aldrig från proletariatets egna led hämta de härolder för den segerrika klassen 
som den hade hoppats på; Majakovskij exempelvis var ju ingen proletär. »The 
futurists, led by Mayakovsky, the constructivists, and a few single poets influenced 
by Khlebnikov (Thikonov, for instance) was the only ones to combine loyalty to 
the new order with an originality of meter, rhythm and poetic structure, but they 
could not retain their hegemony in Soviet literature.» Slonim betecknar det med allt 
skäl som ödesdigert för den sovjetiska kulturen att revolutionen inte blev i stånd till 
att skapa en ny revolutionär stil, inte tog vara på de konstnärliga landvinningar som 
gjordes. För den socialistiska realismen som den tagits på entreprenad i Sovjet allt
sedan 30-talet har Marc Slonim enbart förakt till överst och han stämplar den som »an 
artistic school which can be called the most provincial and reactionary in twentieth-
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century world-literature». Kritiskt granskar han dess grundläggande målsättningar. 
»Had the theoreticians of Communist aesthetics said that a ’good’ work of art is one 
that supports communism, and a ’bad’ work one that either does not do it or does 
it half-heartedly, they would have avoided many further troubles.» Det finns en rad 
verk av förtjänst från Stalintiden, erkänner Slonim — »in no other country did the 
war absorb artistic energies so completely, or find reflection in so many works», 
påpekar han — men han konstaterar att efter krigsslutet, under det kalla kriget, repres
salierna mot författare och mot intellektuella överhuvud blev lika förödande för kul
turlivet som det senare 30-talets utrensningar. »In prose, only a very limited number 
of novels and tales enlivened the sluggish atmosphere of ’Zhdanovism’. [ ...]  This 
rather desolate scene made it difficult to suspect that secret forces were active under
ground, awaiting a change of climate to burst into bloom.»

Marc Slonims bok var ett pionjärverk som bidrog att bana väg genom en svår
överskådlig terräng. Han talar i förordet 1964 om hur han strävat »to separate true 
achievements from tendentious thrash and to assess the pressures of the State and the 
reigning literary dogma on current prose and poetry in the USSR». Efter Stalins död 
ifrågasattes strax den socialistiska realismen av frispråkiga kritiker som Konstantin 
Simonov och Michail Sjolochov kunde rentav förklara att det under de sista tjugo åren 
bara hade funnits en handfull bra, intelligenta böcker. Trots alla fortsatta officiella 
deklarationer och knastertorra utläggningar om den socialistiska realismens ofrånkom
lighet vidhåller Marc Slonim i den nya utgåvan att i och med den friare debatten 
efter Stalinerans slut »the theory of socialist realism was dealt a mortal blow in Russia».

Slonim som kunde ge en så välinformerad karakteristik av »tövädren» på den 
litterära fronten betonade också att de åtföljdes av ett »unstable equilibrium», känne
tecknat av »the zig-zags of government policy». Men det fanns utrymme för sang- 
viniska förhoppningar, speciellt innan rättegången mot Julij Daniel och Andrej Sinjav- 
skij 1966 hade markerat att partiet förstod att strama åt tyglarna och återställa sin 
kontroll över det litterära livet. Harrison Salisbury skrev i New York Times om 
Soviet Russian Literature i dess första utgåva: »Mr. Slonim’s study is especially valu
able for exposing the sources of the contemporary explosion in the Russian heritage 
of letters. He is confident that the stage is being set for a new and magnificent flower
ing of Russian literature.»

Solsjenitsyn, »den store utmanaren», har givetvis fått ett eget kapitel i den nya ut
gåvan. Slonim ägnar också ett avsnitt åt samizdat, undergroundlitteraturen, som tog 
särskild fart på 60-talet, och ger allra sist en redogörelse för »the third emigration». 
Framställningen för denna senare har blivit ganska summarisk och några upprepningar 
och andra smärre missöden mot bokens slut vittnar om att författaren själv inte fick 
tillfälle lägga sista handen vid sitt verk. I den nya upplagan från 1977 har Slonim 
vidare förutom det ovan berörda kapitlet Posthumous revivals också lagt till ett kapitel 
som är ägnat Osip Mandelstram, Anna Achmatova och Marina Tsvetajeva (The Fate 
of Poets). De har ju, dessa tre poeter, på sistone fått ett om än tveksamt officiellt 
erkännande.

»Mandelstam, Tsvetayeva, and Akhmatova are extremely popular in the Soviet 
Union and have millions of readers, but large portions of their works are circulated 
in handwritten copies and learned by heart; at the same time, paradoxically enough, 
while hundreds of essays and research articles on each of the three poets do appear 
in magazines and academic journals, their correspondences and various other materials 
(including unpublished texts) are still under lock in the State archives. Moreover, 
Party pundits still prevent large printings of these three poets, who are still regarded 
as ’not conforming to Communist mentality’ .»
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Vid mitten av 1960-talet började Deming Brown arbetet på den 400-sidiga bok 
som nu föreligger: Soviet Russian Literature since Stalin (Cambridge University Press 
1978). Den förändrade situationen i Sovjet hade stimulerat honom till att försöka sig 
på en historieskrivning. »A new, bold generation of poets and prosewriters, reinforced 
by an elder generation released from decades of frustration, was in the process of 
introducing a variety of fresh topics, ideas, and styles into a literature that had been 
virtually moribund.» Deming Brown är professor i rysk litteratur vid universitetet i 
Michigan. Ett av de verk som han hänvisar till i en selektiv bibliografi i bokens slut 
är hans namne Edward J. Browns Russian Literature since the Revolution (Collier- 
Macmillan 1969). Förutom ett flertal engelskspråkiga verk — J. Holthusen, Russisches 
Gegenwartsliteratur II, 19 4 1-19 6 7  (Francke Verlag 1968), finns översatt till engel
ska — åberopar Deming Brown en mängd sovjetryska studier, mestadels i form av 
längre tidskriftsuppsatser. Men en mer fullständig bibliografi skulle ha blivit alltför ut
rymmeskrävande, förklarar han. Deming Browns bok med dess grundliga genomgång 
kommer säkert att framstå som ett standardverk i Väst i fråga om litteraturen i 
Sovjet. Det är inte något lysande, men ett mycket gediget arbete, tillkommet i nära 
samråd med kolleger och studenter, »especially graduate students». »The present 
book», heter det i Conclusion, slutkapitlet, »was planned as the chronic and analysis 
of a literary renaissance. The events and developements of the ensuing decade, how
ever, have been so disappointing that the process can now be best described as a 
renaissance in reverse. What began as a great burst of liberated creative energy sub
sided into something fragmented, depressed and lifeless.» En tröstegrund som Brown 
gång efter annan för på tal på slutsidorna av sin bok är det förhållandet att det nu 
trots allt står långt bättre till än under Stalin. Men själva jämförelsen vittnar onek
ligen om att han finner situationen nog så dyster. Brown har satt året 1976 som slutår 
för sin framställning. Sedan dess har ju läget ytterligare skärpts. När Georgij Vladimov 
i oktober 1977 sände tillbaka sitt medlemskort till Sovjetunionens författarförbund 
anklagade han samtidigt djärvt nog i ett öppet brev förbundet för att vara »littera
turens polisapparat» i stället för dess hjälpare. »Författare skickas i läger, inte bara 
under Stalintiden, utan också nu», heter det i brevet.

Det är sant att Stalintidens och den socialistiska realismens positiva hjälte alls inte 
längre har samma dominanta position inom litteraturen som tidigare; »the ’positive 
hero’ remains a standard fixture in the writing of orthodox hacks», förklarar Brown 
fränt. (En studie av Rufus J. Mathewson, J r .: The Positive Hero in Russian Literature, 
föreligger i en andra upplaga 1975 (Stanford University Press).) Medan den positiva 
hjälten har utgjort den socialistiska realismens galjonsfigur behärskades 1800-talets 
ryska litteratur enligt sovjetisk uppfattning av en kritisk realism med en negativ litterär 
typ i centrum, nämligen den s. k. överflödiga människan. Maxim Gorkij kontrasterade 
på 30-talet den kritiska och den socialistiska realismen. Kritisk realism är emellertid 
också ett uttryck som »revisionistiska» teoretiker har lancerat i 1950- och 60-talens 
litteraturdebatter. Brown tar upp och gör bruk av beteckningen och han menar i likhet 
med Slonim att den socialistiska realismen i stort sett kan betraktas som ett passerat 
stadium i Sovjet, till trots av den negativa utvecklingen under det senaste decenniet.1 
Men han gör den nödvändiga reservationen att »writing [...]  critical in tone» har

1 »This is not to say that all of Soviet literature 
has shed the essential traces of socialist real
ism», heter det i inledningskapitlet. »Among 
Soviet writers the number of diehards who 
cling to the Stalinist heritage is large [ ...]  
Writers of this type are not discussed in the 
present study. The literary level of their works

is low, and when they are not boring they are 
simply ludicrous.» — En diskussion som just 
gäller »problems of the two realisms» — 
»critical and socialist realism» — finns i 
Greorge Bisztrays bok Marxist Models of L it
erary Realism (Columbia University Press 
1978).
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begränsats till »traditionally ’safe’ areas, avoiding serious ideological confrontation». 
Fallet Effim Etkind — litteraturprofessorn i Leningrad som har måst lämna sitt hem
land — vittnar om hur enbart en hänsyftning på Stalintidens munkavlesystem och för
följelser kan tjäna som en förevändning för myndigheterna att gripa in. I förordet till 
Etkinds bok Ryska mästare i lyrisk översättning (1968) undgick följande ironiska for
mulering censuren: »Den bristande möjligheten att tillfyllest uttrycka sig i eget ska
pande föranledde diktarna, särskilt mellan X V I:e och X X :e  partikongressen, att tala 
till sina läsare på Goethes, Shakespeares, Orbelianis och Victor Hugos språk.» 1974 
skulle Etkind bl. a. absurt nog komma att anklagas just för att han inte på sex år hade 
tagit tillbaka detta »sovjetfientliga» påstående! Men huvudorsaken till hans »oblodiga 
avrättning» var väl hans mångåriga bekantskap med Solsjenitsyn. Det var bara två 
månader efter Solsjenitsyns landsförvisning 1974 som K G B  slog ner på honom. 
(Jag hänvisar till Etkinds ovan berörda bok Unblutige Hinrichtung (1978).)

Brown diskuterar inledningsvis relevansen av själva begreppet Sov jetlitteratur. Man 
brukar hävda i Sovjet att man där har skapat en monolitisk, multinationell litteratur 
omfattande alla unionens folk. (Tack vare socialrealismen, förklarade Sergej Tkatjov, 
ordförande i ryska federationens konstnärsförbund, vid Sovjetunionens konstnärsför
bunds kongress i Moskva i december 1977, har den mängnationella konst som upp
stått i Sovjet blivit ett mycket viktigt bidrag till världens konstskatt.) »Nearly all of 
the noteworthy literature in the USSR, however, has been written in the Russian 
language.» Här gör sig Brown skyldig till ett förhastat och alltför kategoriskt uttalande. 
Det finns t. ex. en högtstående ukrainsk kultur med en litteratur på det egna språket. 
Hans Björkegren framhöll nyligen att »genom svårtillgängliga språkbarriärer sipprar 
trots allt tecken på att intressant skönlitteratur fortfarande kommer till i imperiets 
utkanter, bl.a. i Georgien och Baltikum». Medan poesin på ryska för närvarande 
upplever en markant baisse, svarar i Lettland skalden Imants Ziedonis för en rik och 
uppmärksammad produktion. Han belönades 1977 i sitt hemland med utmärkelsen 
»Folkpoet». »Var är era anfallssånger? Har ni redan segrat, eftersom ni bara sjunger 
om morgnarna? Eller är ni besegrade, eftersom ni inte sjunger alls?» (I Juris Kron- 
bergs tolkning har ett antal rytmiska prosadikter av Ziedonis utgivits på förlaget Fri
press.) Det är märkvärdigt, noterar Björkegren; sådana öppna och trotsiga deklara
tioner om diktens uppgift skrivs inte längre på ryska! (D.N. juni 1978.) Brown tar 
i inledningen också upp den frågan om det är rätt att kalla Solsjenitsyn och andra 
författare som nu befinner sig i exil för Sovjetiörfattare. »Did it cease to be Soviet 
literature the moment they crossed the border?» I Sovjet nämns Solsjenitsyn inte i 
litteraturhistoriska framställningar; han räknas överhuvud inte till Sovjetlitteraturen, 
vare sig före eller efter landsförvisningen. Brown förklarar nu att, »regardless of 
whether works are published inside or outside the USSR, all of them have emerged 
from the same society. The kinship among them is so close that, for the purpose 
of the present book, the term Soviet literature will be applied to all of them.» 
Solsjenitsyn, Vladimir Maximov och andra skulle utom tvivel ha en del att andra 
beträffande det framhållna »släktskapet». Men visst kan det vara befogat att följa 
exilförfattarna i deras fortsatta verksamhet i en bok om Soviet Russian literature since 
Stalin.

Beträffande förhållandena under själva Stalintiden skräder inte Brown orden, lika 
litet som Slonim gjorde det. »In the period immediately preceding the one with which 
this book is concerned, Soviet literature reached its nadir. During World War II 
official controls had relaxed somewhat [jfr Slonim; Pasternak och Anna Achmatova 
fick exempelvis nu möjlighet att framträda på nytt], but within a year after the war’s 
end they were retightened to an unprecedented degree of harshness and vicious
ness.» Det är märkvärdigt att under sådana omständigheter Sovjetlitteraturen »was 
not killed outright», anmärker Brown rentav. Men ett år efter Stalins död hade situa
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tionen redan hunnit förändra sig avsevärt. Vladimir Pomerantsevs essä Om uppriktig
het i litteraturen (Novyj mir, dec. 1953) liknar Brown vid ett landmärke och uppsatsen 
angav alltså rakt på sak med sin titel vad det var fråga om! Inledningskapitlet i 
Browns bok ger en revy över de litterära och kulturella fluktuationerna efter Stalin; 
den livliga debatten på 50- och 60-talen om »revisionism» och »modernism» ägnas 
härvid särskild uppmärksamhet. Revisionisterna själva fann det överhuvud klokt att 
tillämpa debattens strikta spelregler. »Working within the semantic and linguistic 
heritage of Leninism, using catchwords and clichés that had long been established, 
the liberals in fact used the language of conservative to combat the conservatives. 
The endless discussions of the history of realism, for example, sometimes included 
subtle and indirect arguments aimed at a radical widening of the concept of socialist 
realism.» Det är ett viktigt påpekande Brown här gör; debatten malde inte bara töm
ning. »The more favorable climate for liberal criticism was to some extent a tribute 
to the painstaking tactfulness of its adherents.» Den teoretiska diskussionen om littera
turens roll bör ingalunda betraktas som avslutad, fastän klimatet för närvarande gör det 
nödvändigt för den »revisionistiska» fronten att ligga lågt. »The conservatives 
stubbornly maintain that the concept of socialist realism is a substantial and fertile 
philosophy of art, sufficiently elastic to permit the total range of literary expression 
that is needed in twentieth-century society.»

Fyra kapitel i Soviet Russian literature since Stalin är ägnade poesin. Brown börjar 
med »de äldsta poeterna»; det rör sig om poeter som har födelseår från 1887 till 
1906 och som började sitt författarskap på 10- och 2o-talen. Det gäller vidare poeter 
som överlevde och efter Stalineran fortsatte att skriva lyrik. Anna Achmatova som dog 
1966, står som portalfigur. »Her powers undiminished, she reached her zenith in the 
post-Stalin period.» Brown uppmärksammar framför allt den långa dikten Poem utan 
en hjälte som hon arbetade på från 1940 till 1962. (Dikten har aldrig offentliggjorts 
i sin helhet i Sovjet.) »Intensely allegorical and laden with echoing leitmotifs (win
dows, an old maple, a magic mirror which, like the poet, is a participant in the life 
it reflects), it features the themes of time, death, and repentance.» Anna Achmatova 
växlar 1 dikten mellan tre tidsplan: 19 13 , 1941 och åren 1946-1956, »den stora tyst
nadens» period 1 Sovjet. (1956 hölls den tjugonde partikongressen som blev en upp
takt till den s.k. »avstaliniseringsprocessen».) Brown nämner inte i sin notapparat 
och bibliografi Amanda Haights värdefulla monografi Anna Achmatova. A Poetic P il
grimage (Oxford University Press 1976). Haight lärde känna Anna Achmatova mot 
slutet av hennes levnad och fick av henne åtskilligt opublicerat personligt material 
som biografin är baserad på. Till denna äldsta i Browns bok företrädda generation 
hör vidare Boris Pasternak; också om honom föreligger nu en större engelskspråkig 
biografi, Henry Giffords Pasternak (Cambridge University Press 1977). Asejev, Kir
sanov, Zabolotskij och andra ägnas också vederbörlig uppmärksamhet i samma kapitel. 
»Such poets as Asejev and Kirsanov now increased in importance as living links with 
a brilliant past. The republication — although usually selective and far from com
plete — of neglected or suppressed works by Akhmatova, Pasternak, and Zabolotsky, 
as well as those by long-deceased members of their generation such as Khlebnikov, 
Tsvetayeva, and Osip Mandelstam, provided a strong incentive for younger poets to 
emulate the best achievements of the early twentieth century.»

Bland »de äldsta poeterna» kan man utskilja olika förhållningssätt till Sovjetregi- 
men, framhåller Brown. »While certain poets tended to focus on the timelessness 
and continuity of Russian culture, others stressed the Revolutions break with the past, 
and the changes signified by Soviet developments.» En något yngre författargenera
tion — poeter som Olga Berggolt, Margarita Aliger och Aleksander Tvardovskij — 
bjöd länge nog till att helhjärtat ställa upp på de karga villkor som förelåg. I sin 
Februaridagbok (1942), från Leningrads belägring, förklarade Olga Berggolt:
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In mire, in gloom, in hunger, in sorrow,
Where death like a shade, drugged along at our heels,
We were so happy,
Breathed with such wild freedom,
That our grandchildren would have envied us.

En månad efter Stalins död publicerade emellertid Olga Berggolt en uppmärksam
mad artikel där hon vädjade om mer utrymme för personliga känslor, kärlek och 
andra, i poesin. Aleksander Tvardovskijs mästerverk, den långa episka dikten Vasilij 
Tyorkin (1942-45), om en krigshjälte ur folkets led, fick 1963 en fortsättning, Tyorkin 
i den andra världen. »Versions of the poem had been known to a very limited circle 
of readers since 1954, but its printing in 1963 marked a high point in the publica
tion of Soviet satire.» I ett par omgångar var Tvardovskij redaktör för Novyj mir 
som tog livlig del i kampen mot det litterära skönmåleriet (lakirovka) av verkligheten. 
Solsjenitsyn ger i En kalv med eken stångades en mycket ingående redogörelse för 
sitt förhållande till Novyj mir och Tvardovskij. 1970 tvangs denne lämna tidskriften 
ifrån sig. »At his funeral in 19 7 1 the official eulogies so distorted his career by failing 
to mention his most controversial poems and achievements as editor that Solzhenitsyn 
wrote his own eulogy (unpublished), in which he referred to ’sixteen years of insults 
meekly endured by this hero’ .» Som bilaga 19 finns minnesrunan återgiven i En kalv 
med eken stångades. Det finns många sätt att döda en poet, konstaterar Solsjenitsyn. 
Man dödade Tvardovskij genom att »beröva honom hans verk -  hans lidelse -  hans 
tidskrift». Tvardovskij dog i cancer. »Cancer är ett öde, som drabbar alla, som gripits 
av frätande, lättretade, deprimerade sinnesstämningar.» (Solsjenitsyn: En kalv med 
eken stångades. W & W 1975. S. 231.)

»The first Soviet generation of poets» följs så i Browns framställning av »Poets 
formed during the war». »During the war itself, most of them were too young, and 
too preoccupied with the shock of growing up in the midst of holocaust, to write and 
publish significant verse. A certain distance, therefore, separates their war poetry from 
the events that inspired it.» Deming Brown synes mig mycket fint och illustrativt 
följa upp hur krigsupplevelserna från »det stora fosterländska kriget» går igen i de här 
behandlade författarnas poesi. Brown påpekar bl. a. att de har åtskilligt gemensamt 
med de författare som i Väst ett par decennier förut hade upplevt sig som tillhörande 
en förlorad generation. »Ultimately victory came, at a terrible price. But simultaneously 
came another disillusionment — the renewed Stalinist repression, with its stifling 
atmosphere of harsh coercion and suspicion.» Evgenij Vinokurov hade före fyllda 
arton år fått kommandot över ett artilleribatteri. »Impressions and attitudes formed at 
the front have continued to govern his vision of the world and to provide much of 
the imagery for his reflections on subjects unrelated to the war.» Vinokurov som 
blivit en av de mest populära sov jetpoeterna, är fascinerad av »det mänskliga ansiktet» 
(titeln på en diktsamling från i960) liksom överhuvud av »human variety». Om Vino
kurov och andra »poets formed during the war» gäller det generellt att de, menar 
Brown, »have joined, and have helped to form one of the major currents of con
temporary Soviet poetry — that which talks, as least ostensibly, about ’little things’». 
De utgör inte några formella nydanare. Bulat Okudzjava som hör till samma genera
tion och som med sina ballader vann en väldig publik, »moves in the direction of 
yet another well-established tradition — that of popular song». Det är en allmän upp
fattning att Okudzjava i sin dikt Den svarta katten har porträtterat Stalin:

He hides a grin in his moustaches,
Darkness is like a shield to him,
All the other cats sing and wail,
Only the black one is silent.
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Brown kallar Okudzjava »one of the most humane of contemporary Soviet 
poets». »He tries to exorcise his gloom and bitterness by concentrating on love and 
beauty. There are compensations in human kindness, tenderness, and integrity, in the 
wonders of nature, in the simple pleasures of life.»

Mot slutet av 1960-talet beräknas årligen mellan 170 0  och 2400 diktsamlingar 
ha getts ut i Sovjet, varav en tredjedel eller fjärdedel av lyriska debutanter. Browns 
urval i kapitlet The younger generation of poets är begränsat till åtta poeter, vilket 
är i snävaste laget. »Although some of them recalled their wartime childhood painfully 
and vividly, its scars seemed relatively mild. Nor did they experience, as deeply as 
their elders, the paralyzing trauma of the postwar Stalinist repression.» De framträdde 
i ett för sovjetryska förhållanden gynnsamt kulturklimat; flera av dem fick kontakt 
med sin publik, med auditorier på tusentals personer, vid uppläsningsaftnar. Jevtu- 
sjenko företog ju också turnéer till Västeuropa och USA och stimulerade därmed ytter
ligare intresset för de nya tendenserna i rysk litteratur efter Stalins död. »The virtual 
cessation of public readings toward the end of the sixties was, no doubt, a result 
of official banning, but also of the poets’ despair and their turning to more private, 
sophisticated, and intellectual verse.» Men från början rör det sig sålunda från Jevtu- 
sjenkos, Voznesenskijs och andras sida om ett histrioniskt utspel med anknytning bakåt 
till Majakovskij och futurismen och överhuvud kännetecknas alltså denna generation 
av ett experimenterande med de poetiska uttrycksmedlen av samma karaktär som den 
ryska avantgardepoesin ägnade sig åt på 1910-talet. Och på samma gång som Deming 
Brown om Jevtusjenko och ett par av hans generationskamrater förklarar att »their 
talents are still growing», konstaterar han: »In retrospect they do not seem, as a 
group, to have been as original and iconoclastic, either as artists or as thinkers, as 
they hoped to be or as their warmest admirers thought them to be. It is questionable 
whether any of them, with the possible exception of Brodsky, will achieve the stature 
of Akhmatova, Pasternak, or Zabolotsky.» Om Andrej Voznesenskij påpekar Brown 
f. ö. att han är särskilt uppskattad av naturvetare och tekniker inom den sovjetiska 
intelligentsian. Han har ofta med kraft och lidelse protesterat mot den officiella sovje
tiska litteraturpolitiken.2 Det finns en kvinna med bland de åtta utvalda poeterna. 
»The poetry of Bella Akhmadulina (1937) is intensely personal and idiosyncratic, 
concerned primarily with self-discovery and the search for beauty. [. . .] Her stubborn 
insistence on going her own way, and the allegorical ambiguity of some of her verse, 
have earned her rather constant criticism for having narrow, subjective poetic inter
ests.» Liksom Bella Achmadulina ger Josif Brodskij intryck av att vara totalt ointres
serad av politik. (Jfr Annika Bäckströms porträtt, Dagar och ögonblick med Brodskij, 
i Lyrikvännen 2/78.) När Brodskij vid 24 års ålder 1964 plötsligt dömdes till fem 
års straffarbete för lösdriveri eller »parasitism» som det hette, väckte detta mycken 
indignation både inom och utanför Sovjet. I sin exil — han är bosatt i Michigan — 
har han 1977 utgett två volymer med sin samlade poesi (1. 19 6 4 -7 1; 2. 1972-76. 
University of Michigan). Brown som sålunda kunnat ha honom personligen för ögo
nen under de senaste åren, talar om den dödsbesatthet som Josif Brodskijs poesi är 
präglad av. »Although the cast of Brodsky’s thought is indeed religious, and although 
biblical influences and religious imagery are extremely prominent in his poetry, his 
outlook is startlingly dispassionate. This brilliant poet, still in his thirties, views the

2 »I våras förbjöds han komma till Internatio
nal PEN:s möte i Stockholm», konstaterar Per 
Wästberg i DN hösten 1978. »Nu har han för 
sin senaste diktsamling, ’En glasmålarmästare’, 
fått statens stora litteraturpris och hyllas av

Pravda och Tass. Amerika, där han för när
varande turnerar, kritiseras denna gång häfti
gare, och han utropas till en nationalskald i en 
tradition från Majakovskij till Pasternak.»



world and his life with his own peculiar mixture of tragic concern and ironic detach
ment.»

*
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Med en redogörelse för »The rise of short fiction» inleder Deming Brown sin genom
gång av rysk epik efter Stalin. Kortromanen (povest) har alltmer kommit att ta över
hand inom prosan. Brown anlägger ett litteratursociologiskt perspektiv på de nya kort
former som har vunnit mark på de traditionella stora romanernas bekostnad. »Short 
prose forms tend to emerge in times of accelerated social or cultural change, when 
new attitudes toward human relations, morals, and social behaviour are universally 
recognized. The short story can pose questions, suggest dissatisfaction and doubts, 
and, in general, present problems without proposing solutions.» Brown gör en till
bakablick på 1920-talets ryska novellistik, »colorful and motley, embracing a wide 
spectrum of themes, attitudes, situations, and character types». Med ett slag förändra
des förhållandena kring 1930 och prosan kom att totalt förlora sin experimentella 
rörelsefrihet. Vid sov jetförfattarnas kongress 1934, då ju den socialistiska realismen 
stod på tapeten, påtalade Karl Radek »ett osunt intresse för Joyce», medan den tyske 
exilförläggaren Wieland Herzfelde, en av de många utländska deltagarna, invände att 
en marxist måste få undersöka allt, också dynghögarna, och tillåtas att experimentera, 
också när värdet av experimenterandet kunde te sig tvivelaktigt! (De bådas inlägg 
trycktes i Internationale Literatur 5/1934. Jfr ’Det gäller realismen . En 30-talsdebatt 
rekonstruerad av Lars Bjurman (Bo Cavefors Bokförlag 1967), s. 190.) Överlag, inom 
prosan och lyriken, var alla slag av formexperiment bannlysta fram till mitten av 50- 
talet. (Under kriget rådde ju visserligen något friare villkor för de s.k. »författar- 
brigaderna».) »Various types of narration, such as skaz, based on the language and 
point of view of someone other than the author himself, which had been a major 
source of subtlety and irony were now forced of use», exemplifierar Brown. I satiriskt 
syfte mot sov jetmedborgarens småborgerliga belastningar utnyttjades skaz av Michail 
Zostjenko; när efter Stalineran denna uddiga och koncentrerade berättelseform togs 
upp igen fick den en annan och mindre provokativ utformning: »the narrator is not 
an alien individual disparaged by the author, but rather a surrogate for him, speaking, 
perhaps, in an eccentric voice, but expressing subjective views very close to those 
of the author».

Isaak Babel förklarade på sovjetförfattarnas kongress 1934 att det var konstens 
uppgift att överraska läsaren med det oväntade. »Ingen projektil kan träffa hjärtat 
med så förlamande kraft som en punkt, insatt på rätt ställe», menade han. (Jfr N. Å. 
Nilsson: Rysk litteratur från Tjechov till Solsjenitsyn (PAN/Norstedts 1973), s. n o f.)  
En av Babels läromästare var Anton Tjechov. Brown noterar det intresse som åren 
kring i960 manifesterade sig bland författarna i Sovjet för Hemingway, Remarque, 
Salinger m. fl. — förorsakande »much grumbling from reactionary critics about the ’so- 
called Western style’ » —, men han förklarar att i själva verket »some of the experi
mentation that is tagged as Western in orientation takes its inspiration and many of 
its models from Russian writers of the twenties and early thirties, such as Babel 
and Zoshchenko, who were driven out of literature during the Stalin period». Vid 
1950-talets mitt publicerades nyutgåvor av Ilfs och Petrovs satiriska böcker liksom av 
Babels och Zostjenkos verk. Men också Tjechov stod nu igen för många som en före
bild; Brown för sålunda denne på tal i fråga om Yurij Nagibin, Yurij Kazakov, Sergej 
Antanov och fler ändå. »There is a revived intimacy and individuality in the techniques 
of the best short story writers, and there is increased latitude for ambiguity and open- 
endedness, for the tacit admission that the human condition is mysterious and ulti
mately unfathomable.» Brown uppehåller sig i ett kapitel vid den inriktning på genera-
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tionskonflikter som blev markant under senare hälften av 1950-talet inom novellisti
ken och miniromanen och som nådde sin kulmen i början av 60-talet. »Living in the 
aftermath of Stalinism young people realized that their parents had allowed themselves 
to be duped, cowed, and to some extent shaped by a regime that was now declared 
to have been badly tainted. [ ...]  The realization caused not scorn and resentment 
but puzzlement, compassion, and respect for their parents’ sufferings, and redoubled 
hatred of an ossified authoritarianism that they had ceased to respect.» Deming Brown 
visar på de berättartekniska grepp som utnyttjades av »the youth movement in short 
fiction»; de unga författarna använde sig mycket av dialoger, påpekar han: »The 
terseness and reticence of many dialogues indicated that characters were reluctant to 
meditate aloud and openly, because they abhorred the lofty abstractions that had been 
misused for many years and were now discredited.» J. D. Salingers böcker men också 
Hemingways har för både innehåll och form varit mönsterbildande. »The young narra
tors of Voinovich and Aksenov think and talk like Salinger’s Holden Caulfield.» 
Vasili j Aksjonovs genombrottsroman St järnbiljetten (1961) introducerade den rot
lösa, sökande ungdomen i sovjetisk litteratur. Brown betecknar dess »hip lingo» i 
Aksjonovs roman som »a mixture of foreign borrowings, pure invention, Soviet 
underworld argot, and jargon from the concentration camps».

Det är åtskilliga av de författare som Deming Brown behandlar i dessa båda kapitel 
som också de unga danska slavisterna Kjeld Bjernager och Helle Dalgaard har valt att 
uppehålla sig vid i den högst förtjänstfulla översikten Portraet a f et tiär. Sovjetprosa 
19 6 5-19 75  (Berlingske Forlag. Kbhvn 1976). »Hos de unge byforfattere viste opgors- 
holdningen sig bl.a. som en generationskonflikt», heter det här. »Betegnelsen by
l it te ra tu r  kom i brug i begyndeisen af tresserne i förbindelse med en literatur, der 
blev skabt af unge forfattere. De forsogte i deres vaerker forst of fremmest at forstå 
deres egen specielle situation, deres mikrokosmos i det omgivende samfund. De for- 
S0 gte  at d e f in ie r e  sig selv i forhold til den aeldre generation, de segte at etablere 
en egenvaerdi og blev ofte selvrannsakende o g introverte. Blandt disse forfattere 
e ta b le r e s  navne som Vasilij Aksjonov, Anatolij Gladilin, Viktor Nekrasov, Andrej 
Bitov og Viktorija Tokareva, hver med sin saerlige infoldsvinkel til den omgivende 
verden.» Medan emellertid Vladimir Maximov, i exil alltsedan mars 1974, ställs i för
grunden i Browns redogörelse för »The youth movement», blir han inte mer än om
nämnd i den danska boken. Maximovs (f. 1932) genombrott som författare skedde 
1962; hans verk Skapelsens sju dagar (19 71), som består av sex längre berättelser, 
föreligger i tryck enbart i Väst. Maximov har alltifrån 1974 varit redaktör för Kon
tinent, »oavhängigt forum för ryska och österuropeiska författare». Brown nämner att 
Maximov tillhört redaktionskommittén för »the reactionary magazin Oktyabr — but 
was dismissed in 1967». Uppgörelselitteratur av det slag som »the youth movement 
in short fiction» representerar, blev överhuvud alltmer sällsynt under 60-talets senare 
hälft, konstaterar Brown. »Probably the most important cause of the change was the 
regime’s decreasing tolerance of the satirical and ironical manner of these writers 
[ ...]  and its correspondingly increased intolerance of the sharper and more direct 
social criticism of a Maksimov. In this respect it is significant that recent works of 
Gladilin, Voinovich, and Maksimov have been published not in the USSR but 
abroad.» En bok som Gladilins Prognos för morgondagen har dock kunnat cirkulera 
i Sovjet med samizdat som medium, uppger Dalgaard och Bjornager. Brown beteck
nar Vladimir Vojnovitj som en av de allra främsta författarna inom samizdat-rörelsen. 
»Between 1970 and 1975, despite the heightened police activities that marked the 
continuing reversal of de-Stalinization, and the forced emigration of many leading 
underground writers, samizdat continued to reveal remarkably interesting works of 
literature.» Det är en lägesbeskrivning som inte riktigt korresponderar med den som 
Solsjenitsyn ger 1974 i det första häftet av Kontinent; han talar i »Geleitwort zur
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ersten Ausgabe» (tyskspråkiga utgåvan) om hur »alle Versuche, im Samisdat lite- 
rarische Schriften herauszubringen, die nicht der Parteiideologie folgen, im Keim er- 
stickt wurden». Under de allra senaste åren har ett ytterligare förkvävande av samiz- 
dat-rörelsen satt in i Sovjet. För den icke-officiella konstens del har Igor Golomshtok 
och Alexander Glezer, som emigrerat 1972 respektive 1975, gett en synnerligen väl
dokumenterad framställning i Unofficial Art from thè Soviet Union (Secker & War- 
burg. London 1977). De icke-officiella konstnärerna speglar inte i sin konst en kritisk 
uppfattning av samhället, framhåller Golomshtok. Vad de kräver är att få söka andra 
former för en tolkning av den sovjetiska verkligheten än de som myndigheterna har 
bestämt. Det har emellertid visat sig omöjligt för dessa konstnärer att upprätta något 
fungerande förhållande till det samhälle de lever i. Oskar Rabin, en speciellt provoka
tiv konstnär, lämnade Sovjetunionen i december 1977 och anslöt sig därmed till den 
ström av konstnärer som har sällat sig till den tredje emigrationen; »denna plan på en 
ny, en ’tredje’ emigration hade vi inte ens kunnat föreställa oss 1969-70», påpekar 
Solsjenitsyn i En kalv med eken stångades (Tredje tillägget, dee. 1973). Den icke- 
konformistiske ukrainske konstnären Vladimir Makarenko kämpar för att beviljas 
utresetillstånd. Han har 1978 vägrats visum till Frankrike. Makarenko är naturligtvis 
inte medlem av det officiella sovjetiska konstnärsförbundet.

I Portraet af et tiår påpekar Helle Dalgaard och Kjeld Bjnrnager i sitt förord 
att de har avhållit sig från att behandla underground- och emigrantlitteraturen. Vad 
det gäller är enbart den litteratur som har fungerat i Sovjetunionen under de »se
naste» tio åren (dvs. perioden 1965-1975), heter det. »Med ordet ’fungere’ menes, 
at denne litteratur ikke blot er skrevet, men også publiceret i Sovjetunionen o g har 
taget aktivt del i udformningen af den sovjetiske kultur i disse år.» Som bokens 
undertitel markerar är det enbart fråga om sovjetprosan, inte om lyriken eller teatern. 
Dalgaard och Bjornager menar att västliga iakttagare har tenderat att ignorera den 
sovjetiska skönlitteraturen sedan mitten av 60-talet. »Deres intresse har vaeret rettet 
mod de forfattere, som holdt fast ved opgnrslinien, og som er endt i emigration, 
efter at deres vaerker gennem fiere år kun har vaeret kendt i Sovjetunionen som under- 
groundslitteratur.» I stället tar således de båda danska slavisterna som sin uppgift att 
skildra den litteratur som fungerar på sovjetsamfundets villkor. »Vi har bokstavelig 
talt fnlt os som en lus mellem to negle, i det vi på den ene side erkender en per
sonlig modstand mot et politisk dirigeret kulturliv og på den anden side geme vil 
skabe sterre förståelse for kulturlivets form og dets praemisser i Sovjetunionen.» De 
båda danskarna hävdar att man som »forståelsesgrundlag» måste acceptera premisserna 
för det sovjetiska samfundet och dess kultur. »Det er ikke rimelig i dag blot at 
behandle sovjetlitteraturen som et udtryk for et fjendtligt system eller udelukkende 
med lys og lygte at lede efter tegn på politisk opposition. En stor del af den moderne 
sov jetlitteratur har noget at sige den danske laeser på et almenmenneskeligt plan, 
det er en litteratur, vi kan forholde os umiddelbart til, og det er under laesningen 
ikke nogen betingelse, at man har en politisk håndbog i lommen.»

En intervju med Solsjenitsyn som Associated Press och tidningen Le Monde gjorde 
den 23 augusti 1973 — alltså före exilen — finns återgiven som Bilaga 26 i En kalv 
med eken stångades. En av frågorna löd: »Vad anser Ni om dagens sovjetlitteratur?» 
Solsjenitsyn, själv en samizdat-iöriattare, avfärdade ingalunda den litteratur som med 
de danska slavisternas uttryck fungerade på de villkor som sovjetsamhället erbjöd. 
»Om man betänker den otroliga censurkvarn som författarna tvingas mala sina verk 
igenom, kan man inte annat än häpna över deras växande skicklighet i att genom små 
konstnärliga medel tillvarata och förmedla en ofantlig livssektor som inte får skildras.» 
Det är själva ^A^göWrditteraturen som Solsjenitsyn känner mest för. Han betecknar 
en berättelse av Sergej Salygin, Na Irtysje (1964), som ett av de bästa verken på 
femtio år, om han också framhåller att han kunde känna sig främmande för det »på
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grund av avvikande uppfattning om hur vår litteratur idag kan gagna dagens sam
hälle». På samma gång som Solsjenitsyn alltså markerar sina »förbehåll» radar han upp 
följande författare som han säger sig betrakta som »den samtida ryska prosans kärn
trupp: Abramov, Astafjev, Belov, Bykov, Vladimov, Vojnovitj, Maximov, Mozjajev, 
Nozov, Okudzjava, Solouchin, Tendrjakov, Trifonov, Sjuksjin». Vladimir Vojnovitj 
har måst publicera flera av sina främsta verk enbart i Väst. »Only five of his stories, 
published between 1961 och 1967, have appeared in the Soviet Union, and his reputa
tion is correspondingly modest.» (Deming Brown.) Bulat Okudzjava, lyrikern, väckte 
anstöt hos den sovjetiska kritiken med berättelsen Lycka till, skolpojke (1961). Av 
Solsjenitsyn uppräknade författare som Fjodor Abramov, Vasilij Belov och Vladimir 
Solouchin möter man i Deming Browns översikt i kapitlet »The village writers». 
Den tjugonde partikongressen 1956 förde med sig »an era of unprecedented frank
ness in rural literature», konstaterar Brown. Denna era inaugurerades, kan man säga, 
av Fjodor Abramov (f. 1924), som i Novyj mir i april 1954 anklagade författarna för 
att ha gett en falsk bild av livet på landsbygden. Abramov var när han skrev sin artikel 
en ung litteraturkritiker och lärare vid Leningraduniversitetet, men i960 övergav han 
den akademiska banan och blev författare på heltid. Han blev utsatt för åtskillig kritik 
med anledning av en berättelse som han publicerade 1963 och fick inte något nytt 
arbete publicerat förrän 1968. Abramovs huvudverk är en romantrilogi som han gav ut 
1958-73 och som 1974 förelåg i samlad form under titeln Familjen Prjaslin. Dal- 
gaard och Bjurnager ger en fyllig karakteristik av denna romansvit: »Det er et mam- 
mutvaerk om en nordrussisk kolkhos, skrevet med det nordlige temperaments fylde 
og tyngde, som også fules i vasrkets dialektale farve. [ ...]  FFvis man vil tale om en 
litteraer by- og en litteraer landsbystil, vil Abramovs prosa vaere det furste og bedste 
eksempel på en landsbystil i russisk litteratur.» En berättelse i det lilla formatet är 
däremot Sergej Salygins Vid Irtysjfloden (1964), en kritisk uppgörelse med Stalin- 
tidens kollektivisering av bönderna. I centrum för 60-talets debatt om landsbygds
litteraturen stod Vasilij Belov (f. 1932) med sin miniroman En vanlig sak (1966). 
»Han herer tematisk sammen med seldre forfattere som F. Abramov og Tj. Ajtmatov, 
men hans forherligelse er mere ukritisk og mere gennemfurt end hos dem.» (Bjurn- 
ager och Dalgaard behandlar en rad landsbygdsförfattare av äldre och yngre årgång i 
kapitlet »Etikkens mange ansikter».)

Ofta återkommande i litteraturen om Solsjenitsyn är en jämförelse med Tolstoj 
och Deming Brown visar såväl på likheter som skillnader dem emellan. Marc Slonim 
hävdar för sin del att det vore felaktigt relatera Solsjenitsyn till Tolstoj. »I think that 
the roots of Solzhenitsyn’s style and his particular interest in Russian national char
acteristics go back to the ’writers of the soil’ of the mid- and second half of the 
nineteenth century, namely to Melnikov-Pechersky, Ertel, Leskov, and other ’narod- 
niki’ . This becomes obvious when we compare their style and diction with Sol
zhenitsyn’s attempts to revive archaisms, regional locutions, and the speech of peasants 
and workers: this seemed odd, shocked many émigré readers, and presented insuper
able difficulties to foreign translators [...]»  Solsjenitsyn kom ju på 60-talet att stå 
nära Tvardovskij, chefredaktören för Novyj mir, och han försökte stimulera denne att 
ge tidskriften en alltmer progressiv prägel. Tvardovskij bekämpade den nypatriotiska 
riktning som åtskilliga sovjetförfattare företrädde under 60-talets senare hälft; »man 
behövde inte några ryska evighetsdrömmar i en situation, där nationen fortfarande inte 
hade löst de sociala och moraliska problem som kampen mot personkulten hade blott
lagt.» Jag citerar här Lars Erik Blomqvists skrift Sovjet blickar bakåt. Den nya ryska 
patriotismen (Askild & Kärnekull 1972), som ger en mycket klargörande framställning 
av de nya ryska nationalromantikernas idévärld. De tog upp arvet från slavofilerna och 
hänvisade till »källorna» och traditionen. In på 1970-talet kan en omgruppering ha 
skett av tidigare meningsmotståndare, framhåller Blomqvist. »Det kan tänkas att de av
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Novyj M ir angripna nypatrioterna har flera sympatisörer bland dem som med spänning 
följt Solzhenitsyns författarskap med dess nationella förankring.» Solsjenitsyn själv 
opponerade mot Novyj mirs hetsjakt mot patrioterna. I En kalv med eken stångades 
(s. i98ff.) ger han en ingående redogörelse för hur han förhöll sig till de uppseende
väckande artiklarna i Molodaja Gvardija 1968. »Moraliskt föredras eremiterna, andens 
stridsmän och schismatikerna framför de revolutionära demokraterna (så som dessa 
dansat sin långdans hos oss, alltifrån Tjernysjevskij till Kerenskij). (Uppriktigt sagt: Jag 
ansluter mig.)»

Men nypatriotismen kännetecknades därjämte av att den ville företräda »den stora 
sanningen». Den sovjetryska debatten kring den »stora» och den »lilla» sanningen 
fördes i de litterära tidskrifterna 1958-1963 ännu under ganska kollegiala former, kon
staterar Blomqvist. Snart nog skärptes emellertid motsättningarna. Solsjenitsyn kriti
serades för att i sin berättelse En dag i Ivan Denisovitjs liv (1963) enbart ha för
medlat den »lilla» sanningen. Själv ansåg Solsjenitsyn att han i berättelsen bara hade 
lyckats portionera ut en liten del av den »stora» sanningen och den »stora» sanningen 
var ett begrepp som för honom hade sin särskilda innebörd. Det innebar i första 
rummet att »öppet erkänna vårt fruktansvärda förflutna» från Stalineran. »Varifrån 
kommer detta falska krav på den s. k. ’bittra’ sanningen?», frågar Avieta i Cancer
kliniken, men Rusanovs dotter är ju en partitrogen taktiker: »En subjektiv uppriktig
het kan visa sig motverka en sanningsenlig skildring av livet — begriper ni er på detta 
dialektiska resonemang?» (Samtalet här i romanen återspeglar debatten kring den i 
Novyj mir 1954 publicerade artikeln »Om uppriktighet i litteraturen».) När Solsjenit
syn började umgås med förhoppningen att i likhet med Boris Pasternak bli tilldelad 
Nobelpriset i litteratur, såg han detta som »en stödjepunkt i striden»: »jag skulle 
kunna offentliggöra^/A! hela den sprängladdning, som jag hopat, alltsedan cellboxarna 
i Lubjanka via vinteruppställningarna i Steplag, för alla de kvävdas skull, alla de arke
buserades och ihjälsvultna och ihjälfrusna! Jag skulle nå fram till nobeltribunen — och 
låta åskan gå! » (En kalv med eken stångades, Tredje tillägget, dec. 1973.)

*

Solsjenitsyns roman Cancerkliniken blev föremål för mycken debatt 1967-68 i 
Sovjetiska författarförbundet. När Konstantin Fedin hindrade Novyj mir att publicera 
romanen betydde detta avgörande, som Helle Dalgaard och Kjeld Bjurnager konstate
rar, »at der blev sat endeligt punktum for opgnrslitteraturen». (Cancerkliniken skicka
des till västerlandet, men inte på hans eget initiativ, betonar Solsjenitsyn i En kalv 
med eken stångades.) De båda danska slavisterna skiljer mellan tre olika människo
typer i den moderna sovjetlitteraturen: fyrtiotalets, femtiotalets och sextiotalets 
»barn». Den första typen möter i den sena stalintidens »konfliktlösa» människa. 
Chrustjovperiodens människa är i grunden också han säker på sin sak och på sig själv. 
»Det foler en egenvaerdi o g livskraft, fordi det har vaeret i stand til at aendre til- 
vaerelsens vilkår.» I det schematiserade betraktelsesätt som här anläggs framstår den 
tredje människotypen, sextiotalets, som den introverta, självanalytiska och självrann- 
sakande. Dalgaard och Bjornager påpekar att man kan se »den enkelte isolerade men- 
neskes framskudte placering i möderne sov jetlitteratur [ ...]  som en slags forlaengelse 
af opgorstendensen». Men denna senare aspekt präglar alls inte Portraet af et tiår; 
tvärtom söker de båda danska slavisterna visa — och lyckas också visa — att många 
moderna sov jetförfattare i tankegång och problemställning i åtskilliga hänseenden är 
nära besläktade med moderna författare i Väst. »Det er givet», heter det också i den 
danska bokens »Epilog», »at den socialistiske realisme er i faerd med at smidiggore 
si ne ramm er.»

För Deming Brown åter står »uppgörelsen» i centrum, boken igenom; det under-
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stryks för prosans del av kapitelrubrikerna »Literature reexamines the past» och »Lit
erature copes with the present». Brown framhåller hur självcensur vid sidan av den 
officiella censuren verkat hämmande på många av de författare som gav sig i kast 
med stalintidens terror under åren av liberalisering och »töväder». »Books published 
in the Soviet Union have made at best fleeting references to the mass paranoia and 
terror of the purge years 1938-9. Thorough and detailed accounts of these phenomena 
can only be found in works published abroad, such as those of Solzhenitsyn.» Om 
Solsjenitsyn konstaterar f .ö. Brown att denne är lika kontroversiell bland »émigré 
dissidents as he was at home. He has surprised many of his admirers in the West 
by his political conservatism, his disdain for Western urban democratic industrialized 
society, his mystical, nationalistic faith in the superiority of the Russian people and 
their folk traditions, and his advocacy not of immediate democracy for Russia, but 
rather, initially, of a benevolent authoritarianism.» I detta sammmanhang vill jag också 
beröra den bittra missräkning som Vladimir Maximov har gett uttryck för i sin egen
skap av chefredaktör för Kontinent. (Vid sidan av den ryska utgåvan av denna exil
tidskrift finns det en tysk samt en fransk, en engelsk och en italiensk edition.) Den 
5-7 november 1977 höll Kontinent en första internationell redaktionskonferens i 
Väst-Berlins Kongresshall. Maximov förklarade i ett i tidningen Der Report (17 nov. 
1977) återgivet anförande: »Die Reise des ’Kontinent’ durch den Ozean der all
gemeinen westlichen Toleranz wird fortgesetzt. Die demokratischen Engel versuchen 
in voller Übereinstimmung mit ihrer klassischen totalitären Psychologie unsere Zeit
schrift zu sabotieren: in der Prosa, den Publikationen, im Rundfunk.» Maximovs 
senaste roman från exilen bär titeln Karantän. Hur länge skall hela Ryssland befinna 
sig i karantän, övervakat av polis och militär? Den frågan ställs i romanen med dess 
många nedslag i olika skeden av Rysslands historia. Liksom Solsjenitsyn är Maximov, 
som det har sagts, en konfrontationsmänniska.

Kapitlet »Literature copes with the present» i Browns stora översiktsverk mynnar ut 
i den reflexionen att läsarna i Sovjet haft tillfälle genom åren att träna upp sin förmåga 
att läsa mellan raderna; »there may have developed an unspoken agreement between 
writers and readers [ ...]  both groups had become so inured to the conventions of 
socialist realism that they could be successfully observed and at the same time over
looked». Brown åsyftar här närmast det lyckliga slutet på en berättelse, »the pre
scribed ’happy ending’». Tjingiz Ajtmatovs berättelse Det vita fartyget (1970) ut
manade den officiella kritiken i och med huvudpersonens, ynglingens, självmord. 
Gentemot sina kritiker betonade Ajtmatov »that truth in art is more important than 
happy endings».

Kapitlet »The Art of Andrei Sinyavskij» ger en fängslande karakteristik av Abram 
Tertz som förespråkare och företrädare för en »fantasmagorisk» konst. Gogol utgör en 
av Sinjavskijs valfrändskaper. Brown hävdar att Andrei Sinjavskij mer än någon annan 
sovjetförfattare »represents a return to the devices and interests of the 19 10s and 
1920s» och han visar också på en rad element i hans berättarkonst som förenar honom 
med Andrej Belyj, Alexej Remizov, Boris Pilnjak, Jevgenij Zamjatin och andra. Jag 
skall sluta denna uppsats med dess perspektiv på sovjetrysk litteratur genom att knyta 
an till en viktig uppsats av Sinjavskij, »Literatur als Prozess», i Kontinent 1974. 
(Sinjavskij är nu i Paris redaktör för en tidskrift vars namn han övertagit från sin 
vän Aleksander Ginzburgs Syntaxis.)

Andrej Sinjavskijs uppsats präglas av bittert ironiska utspel men också av ett starkt 
patos. Tron på ordets makt kännetecknar såväl den ryske författaren som det ryska 
folket, förklarar han. »Das Wort ist für uns immer noch zu lebendig, zu feurig, zu 
materiell, zu wirksam seinem inneren Gehalt nach, als dass man sich ihm gegenüber 
lässig verhalten könnte, wie im Westen, wo alle Worten scheinbar ohne jede Behinde
rung ausgesprochen und niedergeschrieben werden, aber wahrscheinlich auch ohne
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wahre Inbrunst der Schreibenden.» Den ryska boken har alltid skrivits och kommer 
alltid att skrivas med blod -  »und darin hat es seinen ersten Platz in der Welt
literatur». Sinjavskij betonar att man ingenting förstår av den nyaste litteraturens 
historia i Sovjetunionen, den förbjudna j^/wz<^-litteraturens (»im weitesten Sinn des 
Wortes»), om man glömmer att 1900-talets största ryska diktare stod vid dess vagga. 
»Ausser neuen, unbekannten Autoren gingen in der ersten, in der allerersten Zeit 
im ‘Samisdat’ in Form von Abschriften die Zwetajeva, Pasternak, Achmatowa, Mandel
stam von Hand zu Hand und das genügte, damit hatte sich der neue Verlag schon 
bestens empfohlen.» Med ett citat från en dikt av Osip Mandelstam inleder Sinjavskij 
sin uppsats; det heter i dikten i den tyska tolkningen:

Ich teile alle Werke der Weltliteratur in erlaubte 
und in ohne Erlaubnis geschriebene ein. Die ersten 
— sind ein Dreck, die zweitens — geraubte Luft.

Den litterära processen får vid en viss punkt karaktären av ett riskabelt spel, kon
staterar Sinjavskij. »Jetzt ist der russische Schriftsteller und sein ungewisses Schicksal 
das aktuellste und spannendste Thema für die ganze Welt. Wird man ihn verhaften, 
ihn aufhängen, lässt man ihn laufen, oder weist man ihn aus?» Gentemot västerlandet 
förhåller sig Sinjavskij — liksom Solsjenitsyn och Maximov — fränt ironisk vad gäller 
dess förmenta liberalism och dess förmåga att slå dövörat till. »Wieviel kann man schon 
über ein und dasselbe Thema schreiben?» Det är en fråga man ställer i Väst inför 
all den nya litteraturen med lägertemat som huvudtema, anmärker Sinjavskij syrligt. 
»In kurzer Zeit gelangt es uns, heimlich, auf Schleichwegen, eine in der Geschichte 
einzig dastehende Serie von Romane, Novellen, Memoiren auf die Melodie der 
Zwangsarbeit einzustimmen. Was sind schon die ’Aufzeichnungen aus einem Toten
haus’ ! Jetzt bläst ganz Russland wie aus einem ’Totenhaus’ in die Posaune der Litera
tur.»

Likväl varnar Andrej Sinjavskij för att den ryska litteraturen skall bli en enda tröst
lös klagolitania. Skriftställaren väljer stolt sanningen framför den officiella lögnen, 
konstaterar han. »Jedoch, wenn man verkündet ’für die Wahrheit’ , sollte man sich 
daran erinnern, was Stalin sagte, als einige wackere Männer aus dem Schriftsteller
verband ihn baten, ein für allemal zu klären, was denn der sozialistische Realismus 
sei und wie man praktisch diese leuchtenden Höhen erreiche. Ohne nachzudenken, 
ohne auch nur mit dem Wimper zu zucken, antwortete der grosse Führer: ’Schreibt 
die Wahrheit — das ist der sozialistische Realismus.’ » Vad Sinjavskij är orolig för är 
sålunda att den ryska litteraturen — den »andra», befriade litteraturen — skall fungera 
enbart som en räkenskapsberättelse, »wie wir gelitten haben und was wir statt dessen 
vorschlagen. [ ...]  Wenn wir uns schon von der Lüge losgesagt haben, so haben wir 
noch nicht das Recht, uns von der Wahrheit verführen zu lassen, die uns wieder 
durch die Hintertür zum sozialistischen Realismus zurückbringt. Wieviel kann man 
denn nun von der Wirklichkeit, die despotisch mit uns umspringt, scharwenzeln und 
liebedienen! Schriftsteller sind immer Künstler des Wortes.»

Andrej Sinjavskij publicerade medan han ännu var kvar i Sovjet anonymt i den 
franska tidskriften Esprit (febr. 1958) en uppsats betitlad »Vad är socialistisk realism?» 
»On Socialist Realism is a carefully reasoned indictment of the theory and practice 
of Soviet literature», konstaterar Deming Brown som ställer frågan om man kanske 
bör betrakta essayn som »a kind of Swiftian modest proposal». »One could interpret 
his last-minute advocacy of a ’phantasmagoric art’ , for example, as a Statement of 
desperation: since it is impossible to write realistically in Soviet society (i.e., to teil 
the truth), let us stop fooling ourselves and frankly resort to fantasy.» Men i Sinjav- 
skijs essay i Kontinent 1974 innebär i varje fall inte hans ifrågasättande av »realis
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men» en flykt undan verkligheten. Han medger att han hyser »etwas Angst — vor 
dem Realismus», och fruktar att man slagit in på en väg där allt börjar om från början: 
»die ’Befreiungsbewegung, die ’natürliche Schule’ , die ’Peredwishniki’ und als Krö
nung die ‘Partei-Literatur’ ». Det är konstens hegemoni och integritet som Sinjavskij 
gör sig till förespråkare för. För Solsjenitsyn har det alltid gällt att »säga huvud
sanningen» (En kalv med eken stångades, s. 12), men också han framhåller nödvän
digheten för en författare att förankra det skrivna i det estetiska rummet. Sinjavskij 
sätter en lika stor tilltro som Solsjenitsyn till den ryska litteraturen — och »den ryska 
själen»: »Und warum sollte man nicht wiederum jene glorreichen Eigenschaften, die 
offensichtlich ein organischer Bestandteil des russischen Geistes sind, zum Nutzen der 
Sache einsetzen, wenn man sie, eben diese Sache (wenigstens einstweilen), auf der 
Ebene des Wortes belässt? . . .  Was für Romane, Theaterstücke, Gedichte würden sich 
da ergiessen! . . .  Wie würde man die Welt wieder durch die rätselhafte russische Seele 
in Erstaunen versetzen! . . .» Bland tredje vågens emigrantryssar i Paris är Sinjavskij 
inte ensam om att hysa den förhoppningen att en litterär förnyelse skall utgå just 
från de ryska diktarna i exilen.


