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raktäristiska för tiden och som med sina blandfor
mer utgjorde en av stötestenarna för teoretikerna 
och ibland fick dem att drömma om »Innovations
verbot», har sammanförts i io grupper. Tyvärr är 
motiveringen för den valda indelningen på en rad 
punkter ganska vag. En utförligare diskussion av 
förhållandet mellan genrer som vådevill, sångspel, 
»Posse» och »Schwank» skulle ha mottagits med 
stort intresse av alla som arbetar med forskning på 
detta svårdefinierade område inom populärlittera
turen.

Schanze tecknar också de olika genrernas profil 
och ägnar särskild uppmärksamhet åt klassikerna, 
som visar sig utgöra en större del av repertoaren 
än vad som i allmänhet görs gällande, och åt vad 
han betecknar som »anspruchsvollen Novitäten», 
nya pjäser med litterära anspråk, som också utgör 
en ganska betydande del. I sina analyser förhåller 
han sig relativt fritt till sina kvantifierade reper
toaruppgifter och föredrar att arbeta med mo
dellanalyser av några representativa pjäser. Som 
exempel på användning av ADB i litteraturforsk
ning framstår boken på detta sätt som föredömlig: 
med datateknikens hjälp systematiseras det text
material som utgör den nödvändiga basen för un
dersökningen, utan att forskaren därmed låter sig 
tvingas till betrakta det som mer än just en bas. 
Han kan därför inrikta sig på analys utan att låta 
framställningen tyngas av ständiga sifferredovis- 
ningar.

Som slutsats anser sig Schanze kunna revidera 
den vedertagna uppfattningen om tiden 1850- 
1890 som en förfallsperiod för det tyska dramat. 
En ny publik kräver och får en ny dramatik, mer 
differentierad än den tidigare, skapad med större 
hänsyn till den sceniska praxis än till dramatur
giska normsystem. Den avvisas följ aktigen av 
flertalet dramateoretiker och kritiker. Men till
räckligt många, ofta författare och teaterledare, 
anmäler sig som förespråkare för genrens för
ändringar och anpassning till en ny historisk och 
social situation, för att föreställningen om den 
djupa klyftan mellan teori och praxis skall kunna 
avskrivas. Perspektivet i undersökningen är inte 
inskränkt till tyska förhållanden. Dramats ut
vecklingsprocess följer under 1800-talets senare 
hälft likartade mönster i alla europeiska länder. 
Till belysningen av denna process är därför 
Schanzes avhandling ett tungt vägande bidrag.

Niels H alkjær

Victor Terras: B elinskij and Russian Literary C ri
ticism. The Heritage of Organic Aesthetics, Univ. of 
Wisconsin Press, 1974.

Den bok om Den unge Dostoevskij som Victor 
Terras gav ut 1969 hälsades redan från början som 
ett standardverk på sitt område. Hans arbete om

Belinskij och litteraturkritiken i Ryssland har 
samma auktoritet. Båda dessa verk äger en solidi
tet som imponerar. Där andra forskare många 
gånger nödgas nöja sig med allmänna omdömen 
eller standardhänvisningar, gör Terras en själv
ständig genomplöjning av stora fält. Det gäller om 
den europeiska litteratur som bokslukaren Dosto
evskij hade konsumerat, och det gäller i det nya 
verket inte bara om den ryska kritiken utan också 
om den tyska estetik som var dess snåriga bak
grund. Boken om Belinskij kastar därför ljus över 
hela den europeiska realismen. Den förefaller mig 
på sitt område vara lika betydelsefull -  lika nöd
vändig för den intresserade — som Abrams’ be
römda arbeten på romantikens.

Belinskij gav programmet för den ryska realis
men (oaktat termen ännu inte var lanserad). Hans 
syn på litteraturen och dess förhållande till verk
ligheten var emellertid in i detalj bestämd av tysk 
romantik! Läromästarna var Schelling och Hegel, 
och Terras driver tesen att deras ryske discipel 
-  hur långt han än avlägsnade sig från dem i poli
tik och religion -  höll fast vid deras estetik. Nyc
keltermen för att karakterisera hans — i allt vä
sentligt — romantiska estetik är »organisk»; därav 
arbetets undertitel. Belinskij tillägnar sig en 
åskådning där inte bara konstverket ses som en 
organism utan också världen; likaså uppfattas rela
tionen dikt-verklighet som organisk. Det betyder 
att realismens profet inte uppfattar den sistnämn
da relationen som mimetisk. I nära anslutning till 
Schelling ser han konsten som gestaltandet av en 
idé, inte som framställningen av ett stycke natur. 
Att det ändå finns en för alla uppenbar överens
stämmelse mellan dikten och verkligheten, beror 
på att deras respektive idéer korresponderar med 
varandra. Denna estetik går en omväg över idealis
mens höjder för att förklara och legitimera det för
hållande mellan konst och verklighet som vi an
nars är vana att, mindre djuptänkt, kalla realistiskt.

De viktigaste motiven som Belinskij övertagit 
från den romantiska estetiken sammanfattas av 
Terras på följande sätt:

»Among Belinskij’s constants we find an or
ganic and dialectic, rather than mechanistic or for
malist, conception of the genesis and structure of 
the work of art, as well as of its relation to life at 
large; the notion that a work of art is the realiza
tion of an idea, a dialectic fusion of the »real» 
and the »ideal»; and hence, the notion that a work 
of art has two aspects — an ideal content which 
coincides with the historical life of the artist’s na
tion and of mankind, and a concrete form which 
is a manifestation of the aesthetic sense and a 
product of the artist’s genius. In the ideal aspect, 
Art is free, autonomous, and absolute; in the con
crete form, it is determined by the laws of history.
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There is the belief that aesthetic intuition parallels 
and even anticipates the teleology of history, and, 
in connection with the last point, an extremely 
high opinion of the social role of the artist.» (36 f.)

Omedelbart härefter påpekas att Belinskij ägde 
en djup kärlek till den stora konsten. Han var i 
detta romantikernas själsfrände, men skilde sig 
fördelaktigt från en del av hans landsmän som kal
lade sig hans efterföljare.

Han var efter Terras’ mening en av Europas 
stora kritiker — »i filosofisk bildning, litterär be
läsenhet och kritisk begåvning jämbördig (at least) 
med alla de ’progressiva franska kritikerna, inbe
gripet den store Sainte-Beuve». För var och en 
som läst något av Belinskij måste det vara klart att 
han var en kritiker av utomordentlig kraft. Han 
hade också den speciella form av energi som är 
förutsättningen för förnyelse och utveckling. Å 
andra sidan har jag svårt att — trots den bildning 
han tillägnat sig — tillskriva honom vad man kallar 
filosofisk begåvning. Han var, som jag ser honom, 
en man som hade ett passionerat intresse för litte
ratur och ett lika passionerat behov att finna en 
formel för relationen litteratur-samhälle. Han tog 
den filosofi som tiden tillhandahöll men skulle lika 
gärna kunnat välja ett annat system som passat 
hans syften. Terras tillåter sig inga generaliserande 
karakteristiker av det här slaget, men han pekar på 
åtskilliga allvarliga inkonsekvenser hos Belinskij. 
Ett belysande exempel erbjuder bedömningen av 
Gogol. Det var, hävdar Terras, ett misstag att be
trakta denne som den ryska realismens fader; (här 
bör linjen i stället dras till Pusjkin). Men Belinskij 
drev tesen att Gogol framför någon annan gav ut
tryck för verkligheten i det samtida Ryssland — en 
uppfattning som bestreds redan av många bland 
hans samtida. Han ville ha det så, därför att det 
stämde med hans hegelianska schema. I detta per
spektiv var Gogol (med Belinskijs egna ord) »en 
produkt av hela den ryska litteraturens hittillsva
rande utveckling, och han svarade mot det ryska 
samhällets behov vid denna tidpunkt». Men när 
han några år efter Döda själar gav ut sin Korre
spondens med vännen — en programmatiskt reak
tionär skrift om någon —, gjorde han det svårt för 
sin uttolkare. Belinskij, som var upprörd i djupet 
av sitt hjärta, förklarade att Gogol nu inte var en 
stor diktare; därav följde att han inte längre gav ett 
sant uttryck för tiden och samhället. För den store 
diktarens del krävde nämligen teorin att han skulle 
vara i pakt med tiden; det skulle råda vad Terras 
kallar »en mystisk analogi mellan det poetiska ska
pandet och historiens gång». Härunder ligger i 
själva verket två metafysiska antaganden: det ena 
att det föreligger en korrelation mellan diktens idé 
och historiens; det andra att historien rör sig i den 
riktning som enligt bedömaren är den ’rätta’. Båda
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teserna har införlivats med den socialrealistiska 
doktrinen i vårt sekel. Att en verkligt stor förfat
tare skulle kunna stå vid sidan av eller rentav gå 
emot historiens tendens är en möjlighet som inte 
erkännes.

Belinskijs efterföljare finns både till höger och 
till vänster. Till den förra gruppen hör Apollon 
Grigorev, en betydande kritiker som med orätt 
kommit i skuggan. Innan han dog 1864, hann han 
utöva ett avsevärt inflytande på Dostoevskij. Att 
denne, liksom Grigorev, har tagit arv efter Belin
skij är välbekant, men blir ännu tydligare genom 
Terras’ bok. Den som tidigare är förtrogen med 
Dostoevskijs uttalanden om litteraturen och dess 
förhållande till verkligheten, kan här på var och 
varannan sida notera överensstämmelser mellan 
kritikern och diktaren. Likväl finns det punkter i 
Terras’ framställning som jag står frågande inför; 
till en del torde det bero på att kapitlet är kompri
merat till bara ett par sidor. Han synes mig exem
pelvis underskatta Dostoevskijs intresse för doku
mentation. Det är visserligen sant att han förlöj
ligat dem som går på jakt med penna och notis
block, men det är lika sant att han själv var ange
lägen att få sina sakuppgifter kontrollerade i de
talj. Vad vi med modernare språkbruk kallar dik
tens sanning mot verkligheten är en huvudpunkt 
för honom. Självfallet är det inte tal om en repro
duktion eller en fotografisk överensstämmelse, 
utan om en typisk motsvarighet. Sådan som Tat
jana är hos Pusjkin, sådan är den ryska kvinnan; 
sådana som brottslingarna skildras i Dostoevskijs 
egna romaner, sådana är de i det samtida Ryssland. 
Säkert är det riktigt att Dostoevskij i princip om
fattat en organistisk estetik av den typ Terras så in
gående beskriver. Men denna elaborerade åskåd
ning har bleknat bort i mycket av Dostoevskijs 
kritiska praxis: han resonerar där realistiskt på ett 
enklare, ibland nästan naivt sätt. Det betyder att 
den djupa och grundläggande skillnaden mellan 
organiskt och mimetiskt som är en av utgångs
punkterna för hela Terras’ framställning inte åter
finnes hos Dostoevskij.

För den generation av radikala kritiker som följ
de efter Belinskij var han självfallet den store pro
feten. Därav följer inte att de var honom trogna i 
sak. Särskilt Tjernysjevskij bröt på alla väsentliga 
punkter mot mästarens principer fastän han hylla
de honom. Terras’ dom över denne högröstade 
kritiker är hård. Han var både uppriktig och en
tusiastisk när han talade om konst, felet var att han 
saknade sinne för den. Ifall man (som jag trott mig 
notera ansatser till) vill lansera Tjernysjevskij i 
Sverige som en stor kritiker, erbjuder Terras’ ana
lys en hälsosam kur. Att det här gällde en man av 
oerhört moraliskt mod är visserligen sant, men det 
är en annan sak och gör inte hans kritik bättre.

Boken inleds med återgivandet av några kärn-



teser i det officiella uttalande som gjordes av 1954 
års författarkongress. De kan alla härledas till Be- 
linskij. Att dennes betydelse i hans hemland är 
utomordentligt stor är självklart. Dock är hans 
auktoritet inte oomstridd. Det finns grupper »till 
vänster» som på konsten vill ställa nyttokrav för 
vilka han — i stort sett — var främmande. På mot
satta sidan står formalister och strukturalister, och 
för dem representerar Belinskij en innehålls- 
estetik som saknar instrument för det viktigaste i 
konstverket. Terras’ inställning framgår av de ord 
varmed han avslutar sin bok: »På det hela taget 
gäller om det gångna halvseklet att det mesta av 
vad som varit nytt, originellt och stimulerande i 
rysk kritik och forskning har kommit från mot
ståndarna till den organistiska tradition som går 
tillbaka på Belinskij.» Hur har den obestridligen 
store kritikern kunnat lämna ett så uselt arv? Var
för passar de kritiska redskap som en gång möj
liggjorde viktiga insatser inte i vår tid? Framställ
ningen i bokens sista kapitel är alltför kortfattad 
för att kunna ge ett tillfredsställande svar på frå
gor av detta slag, men den avsikt som Victor Ter
ras deklarerar att lägga fram en särskild studie över 
litteraturteorin och kritiken i Sovjet inger hopp. 
Jag har svårt att tänka mig att det finns någon som 
har bättre förutsättningar att lösa uppgiften än 
författaren till Belinskij and Russian Literary Criti
cism.

Sven Linnér

Wolf Schmid: Der Textaufbau in den Erzählungen 
Dostojevskijs. Wilhelm Fink Verlag. München 
1973 -

Hans-Jürgen Gerigk: En tw urf einer Theorie des 
literarischen Gebildes. Walter de Gruyter. Berlin
1 9 7 5 .

Varken strukturalismen eller hermeneutiken är 
teorier gjorda för studiet av skönlitteratur. De har 
en långt vidare syftning än så. Det hindrar inte att 
de båda på dikttolkningens område har vältaliga 
förespråkare som gör anspråk på att komma med 
en ny teori och därur härledda praktiska resultat 
helt överlägsna dem som vunnits med hittills 
gängse metoder. Sådana anspråk kan också iaktta
gas hos de två författare jag här presenterar. De är 
slavister och väljer sina exempel främst från ryskt 
område. Deras — inbördes helt olika — tolknings
teorier har emellertid en generell syftning. Båda 
böckerna ger därför anledning till eftertanke inför 
den fråga om förhållandet mellan teori och tolk
ning som överväldigande tung hänger över oss 
alla.

Wolf Schmid har studerat i Prag hos (numera 
framlidne) Jan Mukarovsky. Han åberopar också 
Ingarden och en rad andra teoretiker, främst på

ryskt, tjeckiskt och tyskt område. En fråga som in
ställer sig är den om hans argument skulle kunna 
omskrivas i andra terminologier, ex. »staffan- 
björckska», »wayne-boothska» (WB citeras) etc., 
eller till äventyrs till ännu mindre tekniskt språk. 
Jag noterar frågan, men söker inte här besvara 
den. I stället vill jag försöka referera denne begå
vade forskares tankegång på ett par punkter.

Schmid har i sitt slavistiska studium inriktat sig 
på Dostoevskij. Utöver sina originalinsatser visar 
han en imponerande kännedom om litteraturen på 
fältet. Den som exempelvis tar del av hans kapitel 
om Anteckningar från ett källarhål, får på köpet 
en utförligt kommenterande redovisning för tidi
gare tolkningar av denna banbrytande berättelse. 
Varför den är banbrytande är en fråga som Schmid 
anser sig kunna ge svar på, med stöd av de all
männa positioner han fastlägger i bokens stora in
ledningskapitel. Han börjar med att referera 
Bachtins berömda tes om den polyfona romanen 
och konstaterar därefter att tesen är felaktig. 
Stämmorna i Dostoevski js verk är inte, som Bach- 
tin hävdar, likaberättigade; de är tvärtom inbyggda 
i en sträng hierarki. »Dostoevskijs Werke zeich
nen sich vielmehr durch eine stark ausgeprägte 
Hierarchie der auf den verschiedenen Seinsebenen 
angesiedelten Bedeutungspositionen aus.»

Det stora teorikapitlet heter »Autor, Erzähler, 
Held, Leser im Textaufbau des erzählenden lite
rarischen Werks». Framställningen är krävande, 
men stöds av grafiska figurer som är nyttiga när 
man gjort sig besväret att tolka dem. Några nyc
kelbegrepp: Den abstrakte författaren (detsamma 
som Booths implied author och Vinogradovs för- 
fattarbild) har som sin motpol vid skalans andra 
ända den abstrakte läsaren. Ingen av dem är om
nämnd i verket. Det är däremot den fiktive berät
taren och den fiktive läsaren, som har sina platser 
ett steg mot mitten av skalan. I dennas centrum 
finns de fiktiva personerna jämte — i förekom
mande fall — den befolkade värld de omtalar. Var 
och en av de nämnda instanserna företräder en viss 
inställning, en »Wertungsstandpunkt» eller (i an
slutning till Bachtin) en »Bedeutungsposition». 
Instanserna måste hållas i sär. En enskild detalj i 
texten kan nämligen ha olika innebörd beroende 
på från vilken position den uppfattas. Ett exempel 
från Den evige äkta mannen. Där talas återkom
mande om Veltjaninovs »sjukdom»; för berätta
ren -  men bara för honom -  har uttrycket en 
tydlig innebörd av dåligt samvete. Först om dessa 
positioner som författarna ivrigt sammanblandar, 
distingeras av forskaren, har denne möjlighet att 
studera den innebördsrika växelverkan mellan 
dem, vad Schmid kallar deras interferens.

Särskilt uppmärksamhet ägnas erlebte Rede i 
vilken berättarens och personens text samman
blandas. Kännetecken för det ena och det andra
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