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nämnda artikel Strindberg und Dürrenmatt förhål
landet mellan Dödsdansen och Diirrenmatts pjäs 
Play Strindberg. Slutomdömet blir att »en borger
lig äktenskapstragedi» har gjorts om till »en ko
medi om borgerliga äktenskapstragedier». Play 
Strindberg ger, enligt en annan formulering av 
Pritzker, inte som Dödsdansen en bild av ett äkten
skap utan av hela det kapitalistiska samhället.

Härtill är endast att säga att den behandling som 
Strindbergs tragedi har underkastats förefaller att 
ha skett i god överensstämmelse med en välbekant 
s. k. trend inom den dagsaktuella litteraturproduk
tionen även i vårt land.

Gustaf Fredén

Bertil Romberg: Carl Jonas Love Almqvist. 
Twayne’s World Authors Series 401. Twayne 
Publishers. Boston 1977.

De nordiska länderna börjar bli väl representerade 
i Twayne’s World Authors Series tack vare Leif 
Sjöbergs hängivna insatser som utgivare. Ett av de 
senaste tillskotten utgör Bertil Rombergs Alm- 
qvistmonografi, omsorgsfullt översatt till engelska 
av Sten Lidén i samråd med Harold H. Borland. 
Romberg har låtit sin bok förmedla en relativt 
rikhaltig flora av citat från Almqvists diktning, från 
hans journalisdk och brev. I slutkapitlet (kap. 12) 
som är betitlat Epilogue in Exile, finns sålunda 
några utdrag ur Almqvists brev hem från USA. 
Flera av dikterna ur den sena manuskriptsamling
en Om svenska rim möter här också i engelsk 
tolkning. »Only in Sweden do Swedish gooseber
ries grow.»

Under årens lopp är det inte mycket av Alm
qvists verk som har översatts till engelska. 1846 
utkom visserligen i New York Gabriele Mimanso, 
en roman vari Almqvist knöt an till en då aktuell 
politisk händelse i Frankrike. 19 19  förelåg Sara 
Videbeck -  The Chapel, översatt av A. B. Benson, 
en bok som kom i nyutgåva 1972. Romberg för
klarar i sitt förord att Almqvist vore förtjänt av »a 
place of honour at the international Parnassus». 
Inte minst tack vare de smakprov som ges bereds 
nu en internationell läsekrets med intresse för 
skandinavisdk tillfälle att bilda sig en uppfattning 
om Almqvists språkkonst. Inriktningen på berät- 
tartekniska grepp präglar genomgående Rombergs 
Almqvists tudie.

I inledningskapitlet får man en biografisk bak- 
grundsteckning. Att Almqvist 1854 under namn 
av Lewis Gustawi efter sin landsflykt ingick ett 
andra äktenskap föranleder denna reflexion: »It is 
evident that the marriage was a failure and that he 
had only exchanged European discontent for an 
American variety.» Bertil Romberg redogör sorg
fälligt för Almqvists väldiga och skiftande förfat

tarskap och finner det gång efter annan lämpligt ge 
korta innehållsreferat. Måhända hade ett mer se
lektivt förfarande kunnat fängsla läsarens intresse 
mer för enskilda verk. Ofta åberopas den tidigare 
Almqvistforskningen; raden av hedersomnäm
nanden tycks mig onödigt belasta framställningen. 
En bibliografi i bokens slut upptar ett urval av mer 
väsentliga arbeten om diktaren, och Romberg ut
går här givetvis från sin värdefulla bibliografi 
»Almqvistforskning 1896-1966» i Svensk littera
turtidskrift 1966. Jag vill i detta sammanhang erin
ra om att Romberg står som utgivare av en större 
samling av Almqvistbrev och att han publicerat två 
studier »Om Almqvists romankonst» i Årsbok 
1973 och 1975, utgivna av Vetenskapssocieteten i 
Lund. Med efterskrift av Romberg har flera Alm- 
qvistverk 1977-78 utkommit i Norstedts klassiker.

Romberg betecknar Henry Olssons arbete 
Törnrosens diktare. Den rike och den fattige 
(1966) som »the best introduction to Almqvist» 
och så förhåller det sig förvisso. Kanske efterlyser 
man hos Romberg en mer psykologiskt genom
förd karakteristik av den sammansatte diktaren, 
»surprisingly modern», som det heter i Ellen Keys 
efterföljd. Olsson stod just för ett psykologiskt 
nyanserat porträtt. Romberg har emellertid myc
ket väl fatt fram själva utvecklingskurvan i Love 
Almqvists diktning, hans väg från romantik till 
realism, och på ett klart och koncist vis belyser han 
inte minst de radikala och provokativa elementen i 
dennes senare författarskap. Almqvists journali
stik är fortfarande i hög grad outforskad, betonar 
Romberg. »In his journalism and political writ
ings, Almqvist persistently brought up the great 
problems of his day. In his attitudes and opinions, 
he was often inconvenient to those in power. At 
his best moments he was a brilliant and witty 
polemist; he certainly owes his admirable jour
nalism to the fact that he was prompt, lucid, and 
convincing.»

UlfWittrock

Joseph Frank: Dostoevsky. The Seeds of Revolt 1 8 2 1 -  
1849. Princeton University Press 1976.

Geir Kjetsaa: Dostojevskij og Tolstoj. Essays. Gyl- 
dendal. Oslo 1977.

Konrad Onasch: Der verschwiegene Christus. Ver
such über die Poetisierung des Christentums in der 
DichtungF. Ai. Dostojewskis. Union Verlag. Berlin 
1976.

Joseph Frank, komparatist vid Princeton, föreläste 
på femtiotalet om Dostoevskij. Han behandlade 
Anteckningar ur ett källarhål ur existentialistisk 
synvinkel, men blev efterhand alltmer intresserad 
av den sociokulturella miljö som kom källarhåls-



mentaliteten att frodas. Han beslöt göra allvar av 
saken, satte i gång att lära sig ryska och började 
plöja i det väldiga originalmaterialet. Grunden lä
des till ett projekt som saknar motstycke i både 
öst och väst. Det syftar till en bred framställning 
inte bara av liv och verk, utan också av den in
tellektuella och sociala värld som Dostoevskij till
hörde. Första delen av ett arbete i fyra delar har 
nu utkommit. Att döma av den kommer det full
bordade verket att framstå som både betydelse
fullt och beundransvärt.

I sitt förord understryker Frank att han inte 
önskar ge en skildring dag för dag av Dostoevskijs 
liv. Biografi och miljö tecknas endast i den mån 
de belyser författarskapet. Det är ett fruktbart 
program. Den värld vi möter i romanerna låter sig 
-  i stor utsträckning — förstå utifrån författarens 
erfarenheter i ungdomen. Det kan låta som en 
truism, men är det ingalunda i ett fall där uppväxt
miljön är för oss så exotisk. Frank är medveten om 
att han med uppläggningen av sitt verk ansluter sig 
till en tradition som framför allt är företrädd i 
Sovjet (exempelvis av Leonid Grossman, vars 
monografi över Dostoevskij kom i engelsk över
sättning 1974). Man kunde säga att den amerikan
ske forskaren alltså tävlar med sina sovjetiska kol
leger, men man bör då tillägga att han därvid för
blir »critic» i anglosachsisk mening.

Med sin till synes fullständiga kännedom om 
källmaterial och forskning kan Frank ge en i detalj 
dokumenterad skildring av diktarens barndom, 
ungdom och första författarår. Han betonar att 
Dostoevskij, ensam av de stora romanförfattarna, 
inte kom från godsägaradeln; hans intellektuella 
och religiösa fostran har därför en annan karaktär 
än den vi finner hos hans generationskamrater. 
Av fadern söker Frank rekonstruera ett porträtt 
som inte har något gemensamt med en demonisk 
karikatyr av typ gubben Karamazov. Doktor 
Dostoevskij har varit en djupt ansvarskännande 
far, ehuru onekligen humorlös och sträng, sanno
likt fruktad. Hemmet har varit fromt, och barnen 
har sett sina föräldrar böja knä inför ikonerna. 
Skillnaden mellan Dostoevskij och män som 
Tolstoj och Turgenev är här fundamental.

I hemmet lärde sig pojkarna Dostoevskij att tala 
franska av en informator, men de fick därtill — vil
ket inte var vanligt i överklassen -  läsa den ryska 
litteraturen. Jag växte upp med Karamzin, har 
Dostoevskij sagt, och han lärde sig som barn att 
älska sitt lands romantiska diktning. Den vuxne 
författarens nationalism är här förberedd. Från 
hemmet i Moskva kastades bröderna brutalt ut i 
världen, dvs. till militärakademin i Petersburg. 
Frank hävdar övertygande att faderns beslut att 
sända sönerna dit -  hur förhatligt det än var för 
dem -  förestavades av klok omtanke om deras 
möjligheter till framtida bärgning. I Petersburg
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fick Dostoevskij tillfälle att vidga sin litterära be
läsenhet, och han sög upp tidens nya idéer. Av 
särskild betydelse var bekantskapen med Belinskij 
— först hängiven beundran, snart emancipation, 
till sist brytning. I denna omdiskuterade sak argu
menterar Frank avvägt och sobert. I religiöst av
seende har Dostoevskij inte följt Belinskij, utan 
han torde ha hållit fast vid en kristendom av 
sannolikt ganska liberalt märke. Politiskt blev han 
mer radikal än så, och han deltog inte bara i 
Petrasjevskij-gruppens samtals kvällar, utan också 
i en inre cirkel så hemlig att tsarpolisen aldrig fick 
reda på den.

Den utveckling jag här summerat efter Frank 
innebar att Dostoevskij samlade en fond av er
farenheter som han skulle komma att utnyttja i sitt 
senare mogna författarskap. Men redan som ung, 
under åren före deportationen, var han ju en pro
duktiv diktare. Om denna den första fasen i hans 
författarskap utkom för knappt ett decennium se
dan ett förträffligt arbete av Victor Terras (The 
Young Dostoevsky 18 46 -18 49 , 1969). Accenten 
ligger olika hos honom och hos Frank. Terras un
derstryker att den unge Dostoevskij var en utpräg
lat »litterär» författare, som lärde mer av vad han 
läste i andras böcker än vad han iakttog i sin om
givning; om biografi och miljö talar Terras därför 
ganska litet. I det väsentliga dras den litterära ut
vecklingslinjen dock på likartat sätt av de båda 
forskarna. De är eniga om att Dostoevskij redan 
före Sibirien var en högst medveten författare, 
sofistikerad ut i spetsen av sin fjäderpenna.

Till denna allmänna presentation av Joseph 
Franks bok vill jag knyta två påpekanden. Det 
första gäller Dostoevskijs ortodoxi, och jag utgår 
här från ett nyligen utkommet arbete av den öst
tyske teologen Konrad Onasch, Der verschwiegene 
Christus. Författaren är en av de stora auktorite- 
terna i ikonforskningen, men har också skrivit ett 
par böcker om Dostoevskij. I sin nya bok under
stryker han att diktarens barndomsreligion inte 
utan starka reservationer bör kallas ortodox. Den 
ryska kyrkan hade nämligen inte bara berövats sin 
självständighet av tsarerna. Den hade också för
lorat sin teologiska egenart, särskilt genom ett 
starkt inflöde av upplysning och pietism under 
1700-talet. Barnen Dostoevskij hade karakteris
tiskt nog som sin första läsebok en samling Bib
liska berättelser, översatt från tyskan, och man är 
här långt från den genuina ortodoxin.

Onasch betonar att de differenser det gäller och 
som kan tyckas vara teologiskt finsnickeri, i själva 
verket har haft största betydelse. Att ortodoxin 
tappat sin färg, innebär att den rörelse tillbaka till 
det nationella ursprunget som växer sig så stark 
vid århundradets mitt, inte hade någon väldefinie- 
rad tradition att anknyta till i vad gäller religionen. 
För Dostoevskijs del kan man av hans Kristusupp-
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fattning se, hur längt han hamnat från den huvud
linje också han ville återfinna. Han talar flera 
gånger med passionerad känsla om Kristus som 
idealmänniskan, den fullkomligt sköne. Men 
detta, hävdar Onasch, är en »Humanisierung und 
Poetisierung der Person Christi», alldeles främ
mande för den ortodoxa läran om inkarnationen.

Med sin speciella sakkunskap kan Konrad 
Onasch belysa frågor som de flesta forskare går 
förbi, om de alls observerar dem. I Dostoevskijs 
fall är detta slags frågor emellertid centrala. Det 
vore önskvärt att Frank i de följande delarna, och 
jag tänker inte minst på tolkningen av furst 
Mysjkins gestalt, toge hänsyn till Onaschs syn
punkter.

Så till min andra punkt, »fadermordet». Be
greppet är förstås hämtat från Freuds bekanta es
say »Dostojewski und die Vatertötung» (1928).

En sovjetisk forskare, som gått igenom alla 
akter i målet, kom häromåret till den förbluffande 
slutsatsen att diktarens far sannolikt inte blev 
ihjälslagen av sina livegna, som det hittills sagts; 
mera troligt är att han dött av slaganfall. (Utred
ningen presenteras av Geir Kjetsaa i en av det 
dussin informativa uppsatser han samlat under 
rubriken Dostoevskij och Tolstoj.) Likväl kvarstår 
orubbat det förhållandet att de efterlevande har 
trott att fadern bragts om livet. Fjodor Michaj- 
lovitj har drabbats av en chock som, kan vi för
moda, har skakat honom ända i botten av hans 
nervsystem.

Faderns hemska död var en hörnsten i Freuds 
psykoanalytiska tolkning, och därom är ingenting 
att säga; intill nyligen har ju alla satt tilltro till 
uppgiften om mordet. Beträffande Dostoevskijs 
biografi i övrigt nöjde sig Freud emellertid med 
osäkra källor och brydde sig inte om att kontrol
lera dem. Å andra sidan vägrade han på en nyckel
punkt att ta källornas besked på allvar. Det gäller 
fängelseåren i Sibirien. Enligt Freuds teori »bor
de» de epileptiska attackerna då ha försvunnit 
eller åtminstone ha försvagats, eftersom den be
straffning som tsaren sörjt för undanröjde behovet 
av självbestraffning. I verkligheten är det emeller
tid väl dokumenterat att Dostoevskij haft grava 
anfall i fängelset; möjligt är rentav att det var där 
de började.

Enligt Kjetsaa bör fadermordshypotesen nu
mera anses förvisad till skräpkammaren. Detta är 
dock inte Joseph Franks åsikt, oaktat han effek
tivt rivit upp den biografiska grunden för Freuds 
konstruktion. Frank menar att det fortfarande lig
ger något i tesen, förutsatt att den vederbörligen 
omformuleras. Han själv presterar en variant av 
ungefärligen följande innebörd: Den unge Dosto
evskij kan antas ha hyst starka känslor av uppror 
och hat mot fadern, vilken säkerligen varit en be
svärlig person. Men just därför att Fjodor sam

tidigt vördade honom, har katastrofen ingett ho
nom outhärdliga känslor av skuld. Denna skuld 
behövde sonas. Därur växte beredvilligheten att 
ingripa mot tidens stora onda: livegenskapen. I 
kampen för dess avskaffande riskerar den unge 
diktaren livet och skickas till Sibirien.

Detta är som synes något helt annat än Freuds 
hypotes, och jag finner det helt rimligt. Dock mås
te även denna tolkning av Dostoevskijs inre ut
veckling före Sibirien kallas osäker. Vi vet helt 
enkelt för litet om hans liv. Med detta skeptiska 
uttalande har jag emellertid inte placerat mig i 
samma läger som Geir Kjetsaa. Det är sant att vi 
saknar material för att konstruera en »psyko-bio- 
grafi» över den unge Dostoevskij. Men detta 
hindrar inte att det förblir naturligt att tolka karak
tären Dostoevskij med begrepp sådana som fa- 
dershat, skuldkänslor och försoningsbehov. Det 
förhållande som Kjetsaa åberopar, att Dostoevskij 
vid olika tillfällen har talat med tillgivenhet och 
värme om sin far, är inget hållbart motargument. 
I varje fall inte för den som lärt något om mång
bottnad psykologi i Dostoevskijs romaner.

Sven Linnér

Per Amdam: BjOrnson og kristenarven 18 7 5 -19 10 . 
Selvhevdelse -  Selverkjennelse. Universitetsförlaget. 
Trondheim 1977.

Per Amdam disputerade i Bergen 1969 på avhand
lingen Bj0rnson og kristendommen. Selvhevdelse — 
Seliverkjennelse. I Edda 19 7 1 (h. 5) återges John No
mes och Harald Norengs båda oppositioner lik
som Svar fra doktoranden. Nome diskuterade 
bl. a. den psykologiska tolkning av Bjornsons per- 
sonlighetsutveckling som Amdam lagt sig vinn 
om; han hänvisar sålunda i boken till olika moder
na psykologiska auktoriteter och utnyttjar särskilt 
Hjalmar Sundéns Om religionen och rollerna 
(1959). Nome menade att Amdam gått väl eklek
tiskt tillväga, även om hans intention varit lovvärd 
när han »benyttet den gronne signal som den store 
Bjornson-kjenner Francis Bull ga til at overskride 
grensen til den möderne psykologis fagområde for 
her å finne ny inspirasjon for tolkningen av 
Bjornsons religiöse utvikling». Amdam gör gäl
lande att Bjornson varit långt mer religiöst-kristet 
engagerad än vad man har velat inse och han vill 
förlägga »den egentlige religiöse krise hos 
Bjornson» till åren 1856-1863 . Sin tes underbyg
ger Amdam med en hel del nytt biografiskt mate
rial. John Nome har emellertid invändningar att 
göra mot Per Amdams »bärande tes»; han undrar 
om »det ikke er slik at visse momenter som peker 
i retning av kristen erkjennelse hos Bjornson, er 
blitt betydelig oppdimensjonert, slik at det i selve 
den grundleggende problemstilling eller i selve


